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Regionstyrelsen PROTOKOLL
2020~02~18


RS 2020—0054


§ 26
Yttrande over remiss — Det oppna Ské’me 2030 —


Region Sknes regionala utvecklingsstrategi
RS 2019—0993


Arendebeskrivning
Region Skne har genom remiss erbjudit Region Stockholm att lémna
synpunkter p51 Region Sknes regionala utvecklingsstrategi, Det oppna
Skne 2030.


Beslutsunderlag
Regiondirektorens tjéinsteutléitande
Remiss ~ Det oppna Ské’lne 2030 — Region Sknes regionala
utvecklingsstrategi
Héilso- och sjukvrdsnéimndens protokollsutdrag den 17 december 2019
Héilso— och sjukvé’lrdsforvaltningens tjnsteutltande den 29 november 2019
Karolinska Universitetssjukhusets yttrande den 8 januari 2020
Tillv'eixt— och regionplanen'eimndens protokollsutdrag den 19 december 2019
Tillvéixt— och regionplaneforvaltningens tj éinsteutande den 11 december
2019
Trakn'aimndens protokollsutdrag den 17 december 2019
Trakforvaltningens tjéinsteutltande den 6 november 2019


Yrkande
Ordforande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrédsberedningens
forslag i skrivelse den 29 januari.


Beslut
Regionstyrelsen beslutar foljande.


Regiondirektorens tj'einsteutltande utgor Region Stockholms yttrande over
Region Sknes regionala utvecklingsstrategi ~ Det oppna Skne 2030.


Séirskilda uttalanden
Anna Sehlin (V) anm'ailer s'airskilt uttalande frn V—ledamoterna (bilaga).


Expedieras till
Regionledningskontoret Ekonomi och nans
Halso— och sjukvrdsn'aimnden
Karolinska Universitetssjukhuset
Kulturn'eimnden
Tillv'eixt- och regionplanenémnden
Trafiknéimnden
Akten


61%
Ordforande Justerare Exp. datum Sign.







Jl Region Stockholm
SARSKILT UTTALANDE


REGIONSTYRELSEN
'


2020-02-18


Vansterpartiet0
Arende nr 7
RS 2019-0993


Remiss- Det tippna Ské’lne 2030- Skz‘ines regionala utvecklingsstrategi


Vansterpaiet staller Sig undrande till vad man menar i Region Skane med ”Verka f6r ett


fémyat samhallskontrakt”. Allt fér mycket av texten tyder pa att stalla om den generella
Valfardsmodell som Sverige varit sé’l framgéngsrika med och kanda fér till en mer
privatnansierad modell med en lag grundtrygghetsniva. Ar det vad man menar 5a 211- det inte
en Vag till ett socialt hé’lllbart samhalle enligt oss. Det 'ar ocksa en sak som inte bara 'ar en
angelagenhet fér en enskild region, om en region i grunden ferandrar sina system far det
verkan pa 6V1‘iga landet. Vanstelpaniet ax darfér inte sa sakra pa att man har goda grunder f6r
att realisera en hallbar utveckling n'ar det géiller den femte malsattningen ”Stalla 0m fér att
klara Valfarden”.
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Regionstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE RS 2019-0993
Regionledningskontoret 2020-01-13
Elisabet Angelov


Regionstyrelsen


Yttrande över remiss – Det öppna Skåne 2030 – 
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi


Ärendebeskrivning
Region Skåne har genom remiss erbjudit Region Stockholm att lämna 
synpunkter på Region Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna 
Skåne 2030.


Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Remiss – Det öppna Skåne 2030 – Region Skånes regionala 
utvecklingsstrategi
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 17 december 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 november 2019
Karolinska Universitetssjukhusets yttrande den 8 januari 2020
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 19 december 2019
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 december 
2019
Trafiknämndens protokollsutdrag den 17 december 2019
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 november 2019


Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.


Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande över Region Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det 
öppna Skåne 2030.
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Regionledningskontorets förslag och motivering 


Sammanfattning
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi syftar till att skapa en 
gemensam målbild för Skånes utveckling. Region Stockholm menar att 
förslaget till strategi bör ge Skånes aktörer en god grund för att nå den 
gemensamma visionen Det öppna Skåne och bedömer att både Region 
Stockholm och Region Skåne har mycket att tjäna på ett utvecklat 
samarbete med utbyte av erfarenheter. Områden av särskilt intresse kan 
vara utveckling av indikatorer för jämförelse över regiongränser och 
strategier för hälso- och sjukvårdens utveckling.


Bakgrund
Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, syftar till att 
skapa en gemensam målbild för hur Skåne långsiktigt bör utvecklas för att 
åstadkomma hållbar tillväxt och ge förutsättningar för en god livskvalitet. 
Strategin belyser Skånes utmaningar, tillgångar och möjligheter samt hur 
dessa bör utvecklas och vad som ska prioriteras.


Den regionala utvecklingsstrategin för Region Skåne fastställdes 
ursprungligen av regionfullmäktige i juni 2014 och har under 2019 
reviderats och uppdaterats i bred dialog med andra aktörer i Skåne. Region 
Stockholm är en av flera organisationer som har beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget till reviderad strategi. Region Skåne har gjort 
följande revideringar:
 Strukturen har gjorts om och målbilden har bytt namn till vision.
 Texterna har aktualiserats och hållbarhetsperspektivet stärkts.
 Kopplingen och relationen till andra regionala styrdokument har 


tydliggjorts.
 Modeller har tagits fram som tydliggör genomförandet och 


uppföljningen av strategin.


I remissen har Region Skåne särskilt bett om synpunkter utifrån följande 
frågor:
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker 


fram? Är det något som saknas?
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i 


ert eget eller ett gemensamt 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?
4. Hur kan ni bidra till Skånes utveckling?
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Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden, tillväxt- och 
regionplanenämnden, trafiknämnden, kulturnämnden samt Karolinska 
Universitetssjukhuset. Kulturnämnden har avstått från att lämna yttrande. 


Överväganden


Region Stockholms yttrande till Region Skåne över Det öppna Skåne 2030 
– Region Skånes regionala utvecklingsstrategi


Region Stockholm ser positivt på förslaget till reviderad regional 
utvecklingsstrategi för Region Skåne, Det öppna Skåne 2030. Strategin 
samlar Skånes aktörer kring en gemensam vision och skapar konkreta 
förutsättningar att realisera den genom en struktur för samverkansarbete. 
Region Skåne har därmed gjort ett tydligt avstamp för att hantera de 
utmaningar som regionen står inför. Skånes utveckling är av stor vikt för 
Sveriges utveckling och konkurrenskraft och därmed också för Region 
Stockholm. Nedan följer några mer specifika synpunkter utifrån de fyra 
frågor som Region Skåne har ställt i sin remittering av strategin.


1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker 
fram? Är det något som saknas?


Region Stockholm ser positivt på revideringarna och menar att förslaget till 
strategi är både relevant och välstrukturerat. Särskilt kan nämnas att det är 
positivt att målsättningarna kompletteras av ställningstaganden om hur 
berörda aktörer ska gå tillväga för att nå dem. Strategin innehåller många 
målformuleringar. Region Stockholm menar att en beskrivning av 
målkonflikter och principer för att hantera dessa skulle kunna tillföras för 
att öka tydligheten.


Region Stockholm instämmer med de utvecklingstrender som beskrivs i 
avsnittet ”Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet”. Samma trender 
gäller även för Stockholmsregionen. Utvecklingen inom goda levnadsvanor 
och att den medicinska utvecklingen bidrar till att förlänga livet och höja 
livskvaliteten för invånarna kan med fördel lyftas i sammanhanget. Det 
finns även anledning att lyfta arbetsmarknadens funktionssätt, som har stor 
betydelse för både folkhälsa, och sociala frågor.


Avsnittet ”Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor” lyfter vikten av 
företagande, utbildningssystem och satsningar kring forskning och 
utveckling. Även dessa revideringar är relevanta. Region Stockholm ser att 
en starkare betoning på fortbildning och forskning under avsnittet om 
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kunskapsregion liksom utmaningar kring kompetensförsörjning inom flera 
sektorer inklusive hälso- och sjukvården med fördel skulle kunna göras.


Avsnittet ”Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer” handlar främst 
om Skånes geografi och förutsättningarna är annorlunda än i 
Stockholmsregionen. Det formella ansvaret för regional fysisk planering, 
inklusive ansvaret att ta fram en regionplan, och det regionala 
tillväxtansvaret ger goda förutsättningar att integrera tillväxtperspektiv i 
regionplanen. Region Stockholm ser att förslaget till strategi skulle kunna 
utvecklas med en än starkare koppling till regional fysisk planering, arbetet 
med regionplanen och strategier för att utveckla Skånes flerkärniga 
ortstruktur för att ta tillvara synergieffekter i arbetet med respektive 
uppdrag.


Avsnittet ”Skåne ska ställa om för att klara välfärden” är av särskild 
relevans för hälso- och sjukvården. Målsättningen att erbjuda jämlika och 
tillgängliga välfärdstjänster av hög kvalitet och leverera mer till fler till en 
lägre kostnad stämmer väl överens med det som är målet även för Region 
Stockholms sjukvårdssystem. Det finns målkonflikter i att åstadkomma 
detta; exempelvis är många terapier kostsamma och svåra prioriteringar 
kommer att behöva göras. 


Region Stockholm menar att beskrivningen av utvecklingstrender skulle 
kunna fördjupas och kompletteras med att sjukvården är under förändring 
på flera sätt. Traditionella sätt att bedriva vård förändras genom till 
exempel diagnostiska robotar, provtagning på apotek och mediciner som 
levereras hem till dörren. Det ökar möjligheterna att erbjuda fler en god 
vård.


I avsnittet ”Skåne ska vara globalt attraktivt” skulle det nationella och 
nordiska samarbetet kunna betonas ännu mer. Inom hälso- och 
sjukvårdsområdet har stora förändringar skett de senaste åren med ett nytt 
nationellt regiongemensamt system för kunskapsstyrning och en ny modell 
för nationell nivåstrukturering av vård. Om Sverige även fortsatt ska kunna 
ha en ledande roll behöver det nationella samarbetet inom hälso- och 
sjukvården utvecklas i betydande grad.


2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i 
det egna utvecklingsarbetet eller ett gemensamt utvecklingsarbete i 
Skåne?







5 (7)


TJÄNSTEUTLÅTANDE RS 2019-0993
2020-01-13


Utmaningarna i Skåne har många likheter med utmaningarna i 
Stockholmsregionen och det finns stora möjligheter för ömsesidigt lärande. 
Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan (tillika regional 
utvecklingsstrategi och regionplan), RUFS 2050, har också många likheter 
med Skånes regionala utvecklingsstrategi. Ett ömsesidigt lärande skulle 
kunna förbättra det fortsatta strategiska arbetet och de konkreta 
handlingsplaner som kopplar till respektive strategi.


Både Skånes och Stockholmsregionens utvecklingsstrategier lyfter vikten av 
utvecklad internationell tillgänglighet. Att Region Skåne på olika sätt 
fortsätter arbetet med att stärka den internationella infrastrukturen stärker 
även Stockholmsregionen. Skåne representerar Sverige i Öresundsregionen 
och har stor betydelse för Stockholmsregionen och hela östra Mellansverige 
som en port till övriga Europa för gods- och persontransporter på väg och 
spår. 


3. Vad ser ni som viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till 
genomförande och handling kring det som lyfts?


Modellen för hur förverkligandet ska ske, med tydliga mål och indikatorer 
för uppföljning är viktig och bra. För att genomförandet enligt Region 
Stockholms erfarenhet ska ske krävs fortsatt arbete med att förtydliga mål, 
målkonflikter och målsynergier samt att utifrån dem utarbeta konkreta 
handlingsplaner. 


4. Hur kan ni bidra till Skånes utveckling?


Region Stockholm anser att det vore värdefullt att utveckla samarbetet med 
Region Skåne inom flera områden. En konkret möjlighet är kring fortsatta 
strategier för hälso- och sjukvårdens utveckling. I Region Stockholm driver 
hälso- och sjukvårdsnämnden sedan 2019 en långtidsutredning om hälso- 
och sjukvårdens utveckling till 2040 i dialog med företrädare för 
profession, patienter och andra intressenter. Utredningens fokus är att 
identifiera behov och utmaningar samt visa på hur dessa kan mötas genom 
konkreta åtgärdsförslag inom sex områden som torde vara lika relevanta för 
hälso- och sjukvården inom Region Skåne:


 Patienternas och invånarnas behov
 Strukturen för att tillfredsställa dessa behov
 Finansieringen av hälso- och sjukvårdssystemet
 Styrning och uppföljning av detsamma
 Kompetensförsörjning och kvalitetssäkring  
 Verksamhetsutveckling och digitalisering.
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Ett annat område av särskilt intresse för samverkan är modellen för 
uppföljning då det finns ett behov av att utveckla mätbara indikatorer för 
jämförelser över regiongränserna.


Ekonomiska konsekvenser
Utvecklingen i Skåne påverkar Region Stockholms ekonomi och 
förutsättningar för måluppfyllelse på längre sikt, bland annat då en stark 
ekonomisk utveckling i Skåne bidrar till hela Sveriges tillväxt och resiliens. 
Det minskar också behovet av transfereringar till Skåne inom det 
kommunala utjämningssystemet. Som har angetts ovan är en fungerande 
transportinfrastruktur i Skåne av betydelse för transporter till och från 
Stockholmsregionen och därmed även för Region Stockholm. 


Regionledningskontoret kan inte uttala sig om hur stora effekter Region 
Skånes utvecklingsstrategi får på Skånes utveckling och då indirekt på 
Region Stockholm. Utfallet beror på hur strategin påverkar berörda 
aktörers agerande inklusive hantering av målkonflikter, val av åtgärder med 
mera. Regionledningskontorets bedömning är dock att den har 
förutsättning att bidra i positiv riktning, som anges i förslaget till yttrande.


Beslut om att anta regiondirektörens förslag till yttrande har inga direkta 
ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm 


Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör


Katarina Holmgren
Ekonomidirektör
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Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontoret Ekonomi och finans
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Karolinska Universitetssjukhuset
Kulturnämnden
Tillväxt- och regionplanenämnden
Trafiknämnden


Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-01-13
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Regionstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE RS 2019-0993
Regionledningskontoret 2020-01-13
Elisabet Angelov


Regionstyrelsen


Yttrande över remiss – Det öppna Skåne 2030 – 
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi


Ärendebeskrivning
Region Skåne har genom remiss erbjudit Region Stockholm att lämna 
synpunkter på Region Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna 
Skåne 2030.


Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Remiss – Det öppna Skåne 2030 – Region Skånes regionala 
utvecklingsstrategi
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 17 december 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 november 2019
Karolinska Universitetssjukhusets yttrande den 8 januari 2020
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 19 december 2019
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 december 
2019
Trafiknämndens protokollsutdrag den 17 december 2019
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 november 2019


Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.


Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande över Region Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det 
öppna Skåne 2030.
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Regionledningskontorets förslag och motivering 


Sammanfattning
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi syftar till att skapa en 
gemensam målbild för Skånes utveckling. Region Stockholm menar att 
förslaget till strategi bör ge Skånes aktörer en god grund för att nå den 
gemensamma visionen Det öppna Skåne och bedömer att både Region 
Stockholm och Region Skåne har mycket att tjäna på ett utvecklat 
samarbete med utbyte av erfarenheter. Områden av särskilt intresse kan 
vara utveckling av indikatorer för jämförelse över regiongränser och 
strategier för hälso- och sjukvårdens utveckling.


Bakgrund
Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, syftar till att 
skapa en gemensam målbild för hur Skåne långsiktigt bör utvecklas för att 
åstadkomma hållbar tillväxt och ge förutsättningar för en god livskvalitet. 
Strategin belyser Skånes utmaningar, tillgångar och möjligheter samt hur 
dessa bör utvecklas och vad som ska prioriteras.


Den regionala utvecklingsstrategin för Region Skåne fastställdes 
ursprungligen av regionfullmäktige i juni 2014 och har under 2019 
reviderats och uppdaterats i bred dialog med andra aktörer i Skåne. Region 
Stockholm är en av flera organisationer som har beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget till reviderad strategi. Region Skåne har gjort 
följande revideringar:
 Strukturen har gjorts om och målbilden har bytt namn till vision.
 Texterna har aktualiserats och hållbarhetsperspektivet stärkts.
 Kopplingen och relationen till andra regionala styrdokument har 


tydliggjorts.
 Modeller har tagits fram som tydliggör genomförandet och 


uppföljningen av strategin.


I remissen har Region Skåne särskilt bett om synpunkter utifrån följande 
frågor:
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker 


fram? Är det något som saknas?
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i 


ert eget eller ett gemensamt 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?
4. Hur kan ni bidra till Skånes utveckling?
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Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden, tillväxt- och 
regionplanenämnden, trafiknämnden, kulturnämnden samt Karolinska 
Universitetssjukhuset. Kulturnämnden har avstått från att lämna yttrande. 


Överväganden


Region Stockholms yttrande till Region Skåne över Det öppna Skåne 2030 
– Region Skånes regionala utvecklingsstrategi


Region Stockholm ser positivt på förslaget till reviderad regional 
utvecklingsstrategi för Region Skåne, Det öppna Skåne 2030. Strategin 
samlar Skånes aktörer kring en gemensam vision och skapar konkreta 
förutsättningar att realisera den genom en struktur för samverkansarbete. 
Region Skåne har därmed gjort ett tydligt avstamp för att hantera de 
utmaningar som regionen står inför. Skånes utveckling är av stor vikt för 
Sveriges utveckling och konkurrenskraft och därmed också för Region 
Stockholm. Nedan följer några mer specifika synpunkter utifrån de fyra 
frågor som Region Skåne har ställt i sin remittering av strategin.


1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker 
fram? Är det något som saknas?


Region Stockholm ser positivt på revideringarna och menar att förslaget till 
strategi är både relevant och välstrukturerat. Särskilt kan nämnas att det är 
positivt att målsättningarna kompletteras av ställningstaganden om hur 
berörda aktörer ska gå tillväga för att nå dem. Strategin innehåller många 
målformuleringar. Region Stockholm menar att en beskrivning av 
målkonflikter och principer för att hantera dessa skulle kunna tillföras för 
att öka tydligheten.


Region Stockholm instämmer med de utvecklingstrender som beskrivs i 
avsnittet ”Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet”. Samma trender 
gäller även för Stockholmsregionen. Utvecklingen inom goda levnadsvanor 
och att den medicinska utvecklingen bidrar till att förlänga livet och höja 
livskvaliteten för invånarna kan med fördel lyftas i sammanhanget. Det 
finns även anledning att lyfta arbetsmarknadens funktionssätt, som har stor 
betydelse för både folkhälsa, och sociala frågor.


Avsnittet ”Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor” lyfter vikten av 
företagande, utbildningssystem och satsningar kring forskning och 
utveckling. Även dessa revideringar är relevanta. Region Stockholm ser att 
en starkare betoning på fortbildning och forskning under avsnittet om 
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kunskapsregion liksom utmaningar kring kompetensförsörjning inom flera 
sektorer inklusive hälso- och sjukvården med fördel skulle kunna göras.


Avsnittet ”Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer” handlar främst 
om Skånes geografi och förutsättningarna är annorlunda än i 
Stockholmsregionen. Det formella ansvaret för regional fysisk planering, 
inklusive ansvaret att ta fram en regionplan, och det regionala 
tillväxtansvaret ger goda förutsättningar att integrera tillväxtperspektiv i 
regionplanen. Region Stockholm ser att förslaget till strategi skulle kunna 
utvecklas med en än starkare koppling till regional fysisk planering, arbetet 
med regionplanen och strategier för att utveckla Skånes flerkärniga 
ortstruktur för att ta tillvara synergieffekter i arbetet med respektive 
uppdrag.


Avsnittet ”Skåne ska ställa om för att klara välfärden” är av särskild 
relevans för hälso- och sjukvården. Målsättningen att erbjuda jämlika och 
tillgängliga välfärdstjänster av hög kvalitet och leverera mer till fler till en 
lägre kostnad stämmer väl överens med det som är målet även för Region 
Stockholms sjukvårdssystem. Det finns målkonflikter i att åstadkomma 
detta; exempelvis är många terapier kostsamma och svåra prioriteringar 
kommer att behöva göras. 


Region Stockholm menar att beskrivningen av utvecklingstrender skulle 
kunna fördjupas och kompletteras med att sjukvården är under förändring 
på flera sätt. Traditionella sätt att bedriva vård förändras genom till 
exempel diagnostiska robotar, provtagning på apotek och mediciner som 
levereras hem till dörren. Det ökar möjligheterna att erbjuda fler en god 
vård.


I avsnittet ”Skåne ska vara globalt attraktivt” skulle det nationella och 
nordiska samarbetet kunna betonas ännu mer. Inom hälso- och 
sjukvårdsområdet har stora förändringar skett de senaste åren med ett nytt 
nationellt regiongemensamt system för kunskapsstyrning och en ny modell 
för nationell nivåstrukturering av vård. Om Sverige även fortsatt ska kunna 
ha en ledande roll behöver det nationella samarbetet inom hälso- och 
sjukvården utvecklas i betydande grad.


2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i 
det egna utvecklingsarbetet eller ett gemensamt utvecklingsarbete i 
Skåne?
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Utmaningarna i Skåne har många likheter med utmaningarna i 
Stockholmsregionen och det finns stora möjligheter för ömsesidigt lärande. 
Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan (tillika regional 
utvecklingsstrategi och regionplan), RUFS 2050, har också många likheter 
med Skånes regionala utvecklingsstrategi. Ett ömsesidigt lärande skulle 
kunna förbättra det fortsatta strategiska arbetet och de konkreta 
handlingsplaner som kopplar till respektive strategi.


Både Skånes och Stockholmsregionens utvecklingsstrategier lyfter vikten av 
utvecklad internationell tillgänglighet. Att Region Skåne på olika sätt 
fortsätter arbetet med att stärka den internationella infrastrukturen stärker 
även Stockholmsregionen. Skåne representerar Sverige i Öresundsregionen 
och har stor betydelse för Stockholmsregionen och hela östra Mellansverige 
som en port till övriga Europa för gods- och persontransporter på väg och 
spår. 


3. Vad ser ni som viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till 
genomförande och handling kring det som lyfts?


Modellen för hur förverkligandet ska ske, med tydliga mål och indikatorer 
för uppföljning är viktig och bra. För att genomförandet enligt Region 
Stockholms erfarenhet ska ske krävs fortsatt arbete med att förtydliga mål, 
målkonflikter och målsynergier samt att utifrån dem utarbeta konkreta 
handlingsplaner. 


4. Hur kan ni bidra till Skånes utveckling?


Region Stockholm anser att det vore värdefullt att utveckla samarbetet med 
Region Skåne inom flera områden. En konkret möjlighet är kring fortsatta 
strategier för hälso- och sjukvårdens utveckling. I Region Stockholm driver 
hälso- och sjukvårdsnämnden sedan 2019 en långtidsutredning om hälso- 
och sjukvårdens utveckling till 2040 i dialog med företrädare för 
profession, patienter och andra intressenter. Utredningens fokus är att 
identifiera behov och utmaningar samt visa på hur dessa kan mötas genom 
konkreta åtgärdsförslag inom sex områden som torde vara lika relevanta för 
hälso- och sjukvården inom Region Skåne:


 Patienternas och invånarnas behov
 Strukturen för att tillfredsställa dessa behov
 Finansieringen av hälso- och sjukvårdssystemet
 Styrning och uppföljning av detsamma
 Kompetensförsörjning och kvalitetssäkring  
 Verksamhetsutveckling och digitalisering.
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Ett annat område av särskilt intresse för samverkan är modellen för 
uppföljning då det finns ett behov av att utveckla mätbara indikatorer för 
jämförelser över regiongränserna.


Ekonomiska konsekvenser
Utvecklingen i Skåne påverkar Region Stockholms ekonomi och 
förutsättningar för måluppfyllelse på längre sikt, bland annat då en stark 
ekonomisk utveckling i Skåne bidrar till hela Sveriges tillväxt och resiliens. 
Det minskar också behovet av transfereringar till Skåne inom det 
kommunala utjämningssystemet. Som har angetts ovan är en fungerande 
transportinfrastruktur i Skåne av betydelse för transporter till och från 
Stockholmsregionen och därmed även för Region Stockholm. 


Regionledningskontoret kan inte uttala sig om hur stora effekter Region 
Skånes utvecklingsstrategi får på Skånes utveckling och då indirekt på 
Region Stockholm. Utfallet beror på hur strategin påverkar berörda 
aktörers agerande inklusive hantering av målkonflikter, val av åtgärder med 
mera. Regionledningskontorets bedömning är dock att den har 
förutsättning att bidra i positiv riktning, som anges i förslaget till yttrande.


Beslut om att anta regiondirektörens förslag till yttrande har inga direkta 
ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm 


Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör


Katarina Holmgren
Ekonomidirektör
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Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontoret Ekonomi och finans
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Karolinska Universitetssjukhuset
Kulturnämnden
Tillväxt- och regionplanenämnden
Trafiknämnden


Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-01-13
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Regionrådsberedningen 
 


SKRIVELSE 
2020-01-29 


 
RS 2019-0993 


 
 
 
 Regionstyrelsen 
 
 
Yttrande över remiss – Det öppna Skåne 2030 – 
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi 
 
Föredragande regionråd: Gustav Hemming 


Ärendebeskrivning 
Region Skåne har genom remiss erbjudit Region Stockholm att lämna 
synpunkter på Region Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna 
Skåne 2030. 
 
Förslag till beslut 
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande. 
 
Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande över Region Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det 
öppna Skåne 2030. 
 
Regionrådsberedningens motivering 
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi syftar till att skapa en 
gemensam målbild för Skånes utveckling. Region Stockholm menar att 
förslaget till strategi bör ge Skånes aktörer en god grund för att nå den 
gemensamma visionen Det öppna Skåne och bedömer att både Region 
Stockholm och Region Skåne har mycket att tjäna på ett utvecklat 
samarbete med utbyte av erfarenheter. Områden av särskilt intresse kan 
vara utveckling av indikatorer för jämförelse över regiongränser och 
strategier för hälso- och sjukvårdens utveckling.  
 
Samarbetet mellan Region Skåne och Region Stockholm är viktigt med 
hänsyn till internationell konkurrenskraft, då Skåne tillhör den svenska 
delen av Öresundsregionen. Såväl Region Skånes utvecklingsstrategi som 
Region Stockholms regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050, innehåller målsättningar och regionala prioriteringar som syftar 
till att stärka regionernas internationella ställning. Att Region Skåne på olika 
sätt fortsätter sitt arbete med att stärka den internationella infrastrukturen 
genom Skåne stärker även Stockholmsregionens internationella 
tillgänglighet, till nytta för såväl näringsliv som privatpersoner. Till exempel 
kan framtida transportsystem göra att avståndet mellan Skåne och 
Stockholm minskar, vilket skapar möjligheter för båda regioner. 
 







 
 


2 (2) 


 SKRIVELSE 
2020-01-29 
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Det formella ansvaret för såväl regional fysisk planering, och därigenom 
ansvaret för att ta fram en regionplan, och det regionala tillväxtansvaret ger 
goda förutsättningar att integrera tillväxtperspektiv i regionplanen, vilket ger 
ytterligare styrka och synergieffekter i arbetet med respektive uppdrag. 
Regionstyrelsen menar att förslaget till regional utvecklingsstrategi med 
fördel skulle kunna utvecklas med en starkare koppling till regional fysisk 
planering, arbetet med regionplanen och strategier för det flerkärniga 
Skåne.  
 
Sammanfattningsvis ser regionstyrelsen positivt på Region Skånes regionala 
utvecklingsstrategi och därmed stärkandet av vår gemensamma 
internationella konkurrens- och attraktionskraft i Sverige. 


Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
Remiss – Det öppna Skåne 2030 – Region Skånes regionala 
utvecklingsstrategi 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 17 december 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 november 2019 
Karolinska Universitetssjukhusets yttrande den 8 januari 2020 
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 19 december 2019 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 december 
2019 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 17 december 2019 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 november 2019 
 
 
 
 
Irene Svenonius Gustav Hemming 
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Regionstyrelsen PROTOKOLL
2020~02~18

RS 2020—0054

§ 26
Yttrande over remiss — Det oppna Ské’me 2030 —

Region Sknes regionala utvecklingsstrategi
RS 2019—0993

Arendebeskrivning
Region Skne har genom remiss erbjudit Region Stockholm att lémna
synpunkter p51 Region Sknes regionala utvecklingsstrategi, Det oppna
Skne 2030.

Beslutsunderlag
Regiondirektorens tjéinsteutléitande
Remiss ~ Det oppna Ské’lne 2030 — Region Sknes regionala
utvecklingsstrategi
Héilso- och sjukvrdsnéimndens protokollsutdrag den 17 december 2019
Héilso— och sjukvé’lrdsforvaltningens tjnsteutltande den 29 november 2019
Karolinska Universitetssjukhusets yttrande den 8 januari 2020
Tillv'eixt— och regionplanen'eimndens protokollsutdrag den 19 december 2019
Tillvéixt— och regionplaneforvaltningens tj éinsteutande den 11 december
2019
Trakn'aimndens protokollsutdrag den 17 december 2019
Trakforvaltningens tjéinsteutltande den 6 november 2019

Yrkande
Ordforande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrédsberedningens
forslag i skrivelse den 29 januari.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar foljande.

Regiondirektorens tj'einsteutltande utgor Region Stockholms yttrande over
Region Sknes regionala utvecklingsstrategi ~ Det oppna Skne 2030.

Séirskilda uttalanden
Anna Sehlin (V) anm'ailer s'airskilt uttalande frn V—ledamoterna (bilaga).

Expedieras till
Regionledningskontoret Ekonomi och nans
Halso— och sjukvrdsn'aimnden
Karolinska Universitetssjukhuset
Kulturn'eimnden
Tillv'eixt- och regionplanenémnden
Trafiknéimnden
Akten

61%
Ordforande Justerare Exp. datum Sign.



Jl Region Stockholm
SARSKILT UTTALANDE

REGIONSTYRELSEN
'

2020-02-18

Vansterpartiet0
Arende nr 7
RS 2019-0993

Remiss- Det tippna Ské’lne 2030- Skz‘ines regionala utvecklingsstrategi

Vansterpaiet staller Sig undrande till vad man menar i Region Skane med ”Verka f6r ett

fémyat samhallskontrakt”. Allt fér mycket av texten tyder pa att stalla om den generella
Valfardsmodell som Sverige varit sé’l framgéngsrika med och kanda fér till en mer
privatnansierad modell med en lag grundtrygghetsniva. Ar det vad man menar 5a 211- det inte
en Vag till ett socialt hé’lllbart samhalle enligt oss. Det 'ar ocksa en sak som inte bara 'ar en
angelagenhet fér en enskild region, om en region i grunden ferandrar sina system far det
verkan pa 6V1‘iga landet. Vanstelpaniet ax darfér inte sa sakra pa att man har goda grunder f6r
att realisera en hallbar utveckling n'ar det géiller den femte malsattningen ”Stalla 0m fér att
klara Valfarden”.
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Regionstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE RS 2019-0993
Regionledningskontoret 2020-01-13
Elisabet Angelov

Regionstyrelsen

Yttrande över remiss – Det öppna Skåne 2030 – 
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi

Ärendebeskrivning
Region Skåne har genom remiss erbjudit Region Stockholm att lämna 
synpunkter på Region Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna 
Skåne 2030.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Remiss – Det öppna Skåne 2030 – Region Skånes regionala 
utvecklingsstrategi
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 17 december 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 november 2019
Karolinska Universitetssjukhusets yttrande den 8 januari 2020
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 19 december 2019
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 december 
2019
Trafiknämndens protokollsutdrag den 17 december 2019
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 november 2019

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande över Region Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det 
öppna Skåne 2030.
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Regionledningskontorets förslag och motivering 

Sammanfattning
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi syftar till att skapa en 
gemensam målbild för Skånes utveckling. Region Stockholm menar att 
förslaget till strategi bör ge Skånes aktörer en god grund för att nå den 
gemensamma visionen Det öppna Skåne och bedömer att både Region 
Stockholm och Region Skåne har mycket att tjäna på ett utvecklat 
samarbete med utbyte av erfarenheter. Områden av särskilt intresse kan 
vara utveckling av indikatorer för jämförelse över regiongränser och 
strategier för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Bakgrund
Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, syftar till att 
skapa en gemensam målbild för hur Skåne långsiktigt bör utvecklas för att 
åstadkomma hållbar tillväxt och ge förutsättningar för en god livskvalitet. 
Strategin belyser Skånes utmaningar, tillgångar och möjligheter samt hur 
dessa bör utvecklas och vad som ska prioriteras.

Den regionala utvecklingsstrategin för Region Skåne fastställdes 
ursprungligen av regionfullmäktige i juni 2014 och har under 2019 
reviderats och uppdaterats i bred dialog med andra aktörer i Skåne. Region 
Stockholm är en av flera organisationer som har beretts möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget till reviderad strategi. Region Skåne har gjort 
följande revideringar:
 Strukturen har gjorts om och målbilden har bytt namn till vision.
 Texterna har aktualiserats och hållbarhetsperspektivet stärkts.
 Kopplingen och relationen till andra regionala styrdokument har 

tydliggjorts.
 Modeller har tagits fram som tydliggör genomförandet och 

uppföljningen av strategin.

I remissen har Region Skåne särskilt bett om synpunkter utifrån följande 
frågor:
1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker 

fram? Är det något som saknas?
2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i 

ert eget eller ett gemensamt 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?
4. Hur kan ni bidra till Skånes utveckling?
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Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden, tillväxt- och 
regionplanenämnden, trafiknämnden, kulturnämnden samt Karolinska 
Universitetssjukhuset. Kulturnämnden har avstått från att lämna yttrande. 

Överväganden

Region Stockholms yttrande till Region Skåne över Det öppna Skåne 2030 
– Region Skånes regionala utvecklingsstrategi

Region Stockholm ser positivt på förslaget till reviderad regional 
utvecklingsstrategi för Region Skåne, Det öppna Skåne 2030. Strategin 
samlar Skånes aktörer kring en gemensam vision och skapar konkreta 
förutsättningar att realisera den genom en struktur för samverkansarbete. 
Region Skåne har därmed gjort ett tydligt avstamp för att hantera de 
utmaningar som regionen står inför. Skånes utveckling är av stor vikt för 
Sveriges utveckling och konkurrenskraft och därmed också för Region 
Stockholm. Nedan följer några mer specifika synpunkter utifrån de fyra 
frågor som Region Skåne har ställt i sin remittering av strategin.

1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker 
fram? Är det något som saknas?

Region Stockholm ser positivt på revideringarna och menar att förslaget till 
strategi är både relevant och välstrukturerat. Särskilt kan nämnas att det är 
positivt att målsättningarna kompletteras av ställningstaganden om hur 
berörda aktörer ska gå tillväga för att nå dem. Strategin innehåller många 
målformuleringar. Region Stockholm menar att en beskrivning av 
målkonflikter och principer för att hantera dessa skulle kunna tillföras för 
att öka tydligheten.

Region Stockholm instämmer med de utvecklingstrender som beskrivs i 
avsnittet ”Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet”. Samma trender 
gäller även för Stockholmsregionen. Utvecklingen inom goda levnadsvanor 
och att den medicinska utvecklingen bidrar till att förlänga livet och höja 
livskvaliteten för invånarna kan med fördel lyftas i sammanhanget. Det 
finns även anledning att lyfta arbetsmarknadens funktionssätt, som har stor 
betydelse för både folkhälsa, och sociala frågor.

Avsnittet ”Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor” lyfter vikten av 
företagande, utbildningssystem och satsningar kring forskning och 
utveckling. Även dessa revideringar är relevanta. Region Stockholm ser att 
en starkare betoning på fortbildning och forskning under avsnittet om 
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kunskapsregion liksom utmaningar kring kompetensförsörjning inom flera 
sektorer inklusive hälso- och sjukvården med fördel skulle kunna göras.

Avsnittet ”Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer” handlar främst 
om Skånes geografi och förutsättningarna är annorlunda än i 
Stockholmsregionen. Det formella ansvaret för regional fysisk planering, 
inklusive ansvaret att ta fram en regionplan, och det regionala 
tillväxtansvaret ger goda förutsättningar att integrera tillväxtperspektiv i 
regionplanen. Region Stockholm ser att förslaget till strategi skulle kunna 
utvecklas med en än starkare koppling till regional fysisk planering, arbetet 
med regionplanen och strategier för att utveckla Skånes flerkärniga 
ortstruktur för att ta tillvara synergieffekter i arbetet med respektive 
uppdrag.

Avsnittet ”Skåne ska ställa om för att klara välfärden” är av särskild 
relevans för hälso- och sjukvården. Målsättningen att erbjuda jämlika och 
tillgängliga välfärdstjänster av hög kvalitet och leverera mer till fler till en 
lägre kostnad stämmer väl överens med det som är målet även för Region 
Stockholms sjukvårdssystem. Det finns målkonflikter i att åstadkomma 
detta; exempelvis är många terapier kostsamma och svåra prioriteringar 
kommer att behöva göras. 

Region Stockholm menar att beskrivningen av utvecklingstrender skulle 
kunna fördjupas och kompletteras med att sjukvården är under förändring 
på flera sätt. Traditionella sätt att bedriva vård förändras genom till 
exempel diagnostiska robotar, provtagning på apotek och mediciner som 
levereras hem till dörren. Det ökar möjligheterna att erbjuda fler en god 
vård.

I avsnittet ”Skåne ska vara globalt attraktivt” skulle det nationella och 
nordiska samarbetet kunna betonas ännu mer. Inom hälso- och 
sjukvårdsområdet har stora förändringar skett de senaste åren med ett nytt 
nationellt regiongemensamt system för kunskapsstyrning och en ny modell 
för nationell nivåstrukturering av vård. Om Sverige även fortsatt ska kunna 
ha en ledande roll behöver det nationella samarbetet inom hälso- och 
sjukvården utvecklas i betydande grad.

2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i 
det egna utvecklingsarbetet eller ett gemensamt utvecklingsarbete i 
Skåne?
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Utmaningarna i Skåne har många likheter med utmaningarna i 
Stockholmsregionen och det finns stora möjligheter för ömsesidigt lärande. 
Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan (tillika regional 
utvecklingsstrategi och regionplan), RUFS 2050, har också många likheter 
med Skånes regionala utvecklingsstrategi. Ett ömsesidigt lärande skulle 
kunna förbättra det fortsatta strategiska arbetet och de konkreta 
handlingsplaner som kopplar till respektive strategi.

Både Skånes och Stockholmsregionens utvecklingsstrategier lyfter vikten av 
utvecklad internationell tillgänglighet. Att Region Skåne på olika sätt 
fortsätter arbetet med att stärka den internationella infrastrukturen stärker 
även Stockholmsregionen. Skåne representerar Sverige i Öresundsregionen 
och har stor betydelse för Stockholmsregionen och hela östra Mellansverige 
som en port till övriga Europa för gods- och persontransporter på väg och 
spår. 

3. Vad ser ni som viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till 
genomförande och handling kring det som lyfts?

Modellen för hur förverkligandet ska ske, med tydliga mål och indikatorer 
för uppföljning är viktig och bra. För att genomförandet enligt Region 
Stockholms erfarenhet ska ske krävs fortsatt arbete med att förtydliga mål, 
målkonflikter och målsynergier samt att utifrån dem utarbeta konkreta 
handlingsplaner. 

4. Hur kan ni bidra till Skånes utveckling?

Region Stockholm anser att det vore värdefullt att utveckla samarbetet med 
Region Skåne inom flera områden. En konkret möjlighet är kring fortsatta 
strategier för hälso- och sjukvårdens utveckling. I Region Stockholm driver 
hälso- och sjukvårdsnämnden sedan 2019 en långtidsutredning om hälso- 
och sjukvårdens utveckling till 2040 i dialog med företrädare för 
profession, patienter och andra intressenter. Utredningens fokus är att 
identifiera behov och utmaningar samt visa på hur dessa kan mötas genom 
konkreta åtgärdsförslag inom sex områden som torde vara lika relevanta för 
hälso- och sjukvården inom Region Skåne:

 Patienternas och invånarnas behov
 Strukturen för att tillfredsställa dessa behov
 Finansieringen av hälso- och sjukvårdssystemet
 Styrning och uppföljning av detsamma
 Kompetensförsörjning och kvalitetssäkring  
 Verksamhetsutveckling och digitalisering.



6 (7)

TJÄNSTEUTLÅTANDE RS 2019-0993
2020-01-13

Ett annat område av särskilt intresse för samverkan är modellen för 
uppföljning då det finns ett behov av att utveckla mätbara indikatorer för 
jämförelser över regiongränserna.

Ekonomiska konsekvenser
Utvecklingen i Skåne påverkar Region Stockholms ekonomi och 
förutsättningar för måluppfyllelse på längre sikt, bland annat då en stark 
ekonomisk utveckling i Skåne bidrar till hela Sveriges tillväxt och resiliens. 
Det minskar också behovet av transfereringar till Skåne inom det 
kommunala utjämningssystemet. Som har angetts ovan är en fungerande 
transportinfrastruktur i Skåne av betydelse för transporter till och från 
Stockholmsregionen och därmed även för Region Stockholm. 

Regionledningskontoret kan inte uttala sig om hur stora effekter Region 
Skånes utvecklingsstrategi får på Skånes utveckling och då indirekt på 
Region Stockholm. Utfallet beror på hur strategin påverkar berörda 
aktörers agerande inklusive hantering av målkonflikter, val av åtgärder med 
mera. Regionledningskontorets bedömning är dock att den har 
förutsättning att bidra i positiv riktning, som anges i förslaget till yttrande.

Beslut om att anta regiondirektörens förslag till yttrande har inga direkta 
ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm 

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör
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Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontoret Ekonomi och finans
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Karolinska Universitetssjukhuset
Kulturnämnden
Tillväxt- och regionplanenämnden
Trafiknämnden

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-01-13
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 Regionstyrelsen 
 
 
Yttrande över remiss – Det öppna Skåne 2030 – 
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi 
 
Föredragande regionråd: Gustav Hemming 

Ärendebeskrivning 
Region Skåne har genom remiss erbjudit Region Stockholm att lämna 
synpunkter på Region Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna 
Skåne 2030. 
 
Förslag till beslut 
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande. 
 
Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande över Region Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det 
öppna Skåne 2030. 
 
Regionrådsberedningens motivering 
Region Skånes regionala utvecklingsstrategi syftar till att skapa en 
gemensam målbild för Skånes utveckling. Region Stockholm menar att 
förslaget till strategi bör ge Skånes aktörer en god grund för att nå den 
gemensamma visionen Det öppna Skåne och bedömer att både Region 
Stockholm och Region Skåne har mycket att tjäna på ett utvecklat 
samarbete med utbyte av erfarenheter. Områden av särskilt intresse kan 
vara utveckling av indikatorer för jämförelse över regiongränser och 
strategier för hälso- och sjukvårdens utveckling.  
 
Samarbetet mellan Region Skåne och Region Stockholm är viktigt med 
hänsyn till internationell konkurrenskraft, då Skåne tillhör den svenska 
delen av Öresundsregionen. Såväl Region Skånes utvecklingsstrategi som 
Region Stockholms regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050, innehåller målsättningar och regionala prioriteringar som syftar 
till att stärka regionernas internationella ställning. Att Region Skåne på olika 
sätt fortsätter sitt arbete med att stärka den internationella infrastrukturen 
genom Skåne stärker även Stockholmsregionens internationella 
tillgänglighet, till nytta för såväl näringsliv som privatpersoner. Till exempel 
kan framtida transportsystem göra att avståndet mellan Skåne och 
Stockholm minskar, vilket skapar möjligheter för båda regioner. 
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Det formella ansvaret för såväl regional fysisk planering, och därigenom 
ansvaret för att ta fram en regionplan, och det regionala tillväxtansvaret ger 
goda förutsättningar att integrera tillväxtperspektiv i regionplanen, vilket ger 
ytterligare styrka och synergieffekter i arbetet med respektive uppdrag. 
Regionstyrelsen menar att förslaget till regional utvecklingsstrategi med 
fördel skulle kunna utvecklas med en starkare koppling till regional fysisk 
planering, arbetet med regionplanen och strategier för det flerkärniga 
Skåne.  
 
Sammanfattningsvis ser regionstyrelsen positivt på Region Skånes regionala 
utvecklingsstrategi och därmed stärkandet av vår gemensamma 
internationella konkurrens- och attraktionskraft i Sverige. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
Remiss – Det öppna Skåne 2030 – Region Skånes regionala 
utvecklingsstrategi 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 17 december 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 november 2019 
Karolinska Universitetssjukhusets yttrande den 8 januari 2020 
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 19 december 2019 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 december 
2019 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 17 december 2019 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 november 2019 
 
 
 
 
Irene Svenonius Gustav Hemming 
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