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utvecklingsstrategi” 
 
Ärendet i korthet 
Region Skåne har i en öppen remiss med DNR 1800897 2019-10-15 bjudit in alla som så 
önskar att lämna synpunkter på ”Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala 
utvecklingsstrategi”. Föreliggande skrivelse utgör Socialdemokraternas förslag till yttrande 
för Staffanstorps kommun över den regionala utvecklingsstrategin. 
 

Synpunkter 

Inledningsvis vill vi påtala att vi uppskattar att Regionens ambition har varit att samla sig 
kring och agera genom en gemensam vision. Ska en strategi som sträcker sig till år 2030 
hålla, måste de politiska partierna både kompromissa och vidta åtgärder som kräver breda 
uppgörelser. Strategin ”Det öppna Skåne 2030” utarbetas på ett föredömligt sätt genom att 
engagera olika aktörer såsom kommuner, myndigheter, lärosäten, näringsliv och idéburen 
sektor, men även invånare.  

Ett dokument i tiden 

Genom att även knyta Strategin till Agenda 2030 får vi därtill både områdesstrategier och 
handlingsplaner som samverkar för att uppnå de globala målen för en hållbar utveckling. 

Vår gemensamma vision 

Det är klara visioner som utmålas i Regionens vision. Den stora utmaningen är att förverkliga dessa 
och få bl.a Skånes kommuner att anamma synsättet. I underlaget ”i Det öppna Skåne ska det finnas 
en mångfald av goda livsmiljöer som gör det möjligt att bo, verka och leva i hela regionen”. En vision 
som vi delar, men som inte alltid korresponderar med hur kommunerna agerar. Regionens vision kan 
därför lätt bli ett dokument som inte fullt ut kommer att förverkligas, då den ibland saknar acceptans 
hos en del av regionens kommuner. Likaså är ansatsen i åtgärderna positiva och som exempel kan 
nämnas ”bekämpa barnfattigdom (se sidan 12). En för övrigt angelägen åtgärd framförallt i  tider då 
kommunerna höjer sina taxor (som berör bl.a barnens fritidsaktiviteter) eller inför nya taxor 
(måltidsavgifter) vilket kan det leda till att färre har goda livsmiljöer då det inte omfattar alla. Den 
generella välfärdspolitiken måste omfatta alla. Målsättningen att skapa ett hållbart och inkluderande 
samhälle måste därför förankras hos kommunerna och följas av mycket tydliga handlingsplaner som 
är förankrade hos Skånes kommuner. Dessa måste sedan följas av tydliga nyckeltal som mäter 
kommunernas framgångar och ambitioner. 

När det gäller avsnittet om att stärka möjligheten till livslångt lärande är det viktigt att inte bara 
fokusera på högre utbildning. Regionens utmaning är dels att få arbetskraft som har högre 
utbildning, dels framförallt arbetskraft som har RÄTT utbildning och kompetens. Fokuset måste 
därför koncentreras till att efterfrågade kompetenser i det civila samhället möter kommunernas 
utbildningsutbud. Utbildningsutbudet måste dels spegla arbetsmarknadens behov på ett bättre sätt 
samtidigt som studievägledningen delvis måste styras av framtidens behov av arbetskraft. Det är en 
vacker tanke att vi ska stärka Skåne som en attraktiv studieplats och forskningsregion, men Skånes 



kommuners utmaning varje år är att klara sina elever så att de kan studera på gymnasiet. Kanske 
dags att börja i rätt ända. Höja elevernas möjlighet att söka en utbildning på gymnasiet. 

 

Avsnittet om en utvecklad bostadsmarknad måste konkretiseras. Det räcker inte att nämna att det 
idag finns hinder för debutanter på bostadsmarknaden utan här behövs konkreta projekt i 
kommunerna som säkerställer byggande av billiga bostäder i främst hyresrättsform för företrädesvis 
våra ungdomar. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar måste skärpas så att alla kommuner 
bygger bostäder för sin befolkning. Idag avstår en del kommuner att bygga för ex socialt utsatta 
personer eller till och med för ungdomar.  

 

I avsnittet” Skåne ska ställa om för att klara välfärden” nämns individens involvering att ta ett större 
ansvar. Vi motsätter oss definitionen av ett förnyat samhällskontrakt” (sid. 34) som pekar på ett 
skifte inom ansvarsfördelning mellan Regionen och invånarna. I texten följer att invånarens 
individuella ansvar för sin hälsa skall öka för att Regionen skall ”klara av att leverera en välfärd av god 
kvalitet”. En förskjutning i denna ansvarsfördelning är allvarlig och speglar en politisk skillnad i synen 
på folkhälsa och vilka lösningar som betonas – individuella eller kollektiva/samhälleliga. Vi menar att 
samhället har ett primärt ansvar för hälsovården gentemot medborgarna oavsett vilka val en individ 
har gjort. Att Region Skåne ska kunna omforma ett ”samhällskontrakt” är direkt olämpligt inte minst 
utifrån att Regionens uppdrag är fastslaget i lag och att individens vårdinsats inte kan villkoras. 

 

Uppföljning 

Det är viktigt om Regionens utvecklingsstrategi ska lyckas att man sätter upp mål, men också delmål. 
Regionens utvecklingsstrategi är helt beroende av hur kommunerna hanterar de olika 
områdesstrategierna. Som tidigare nämnts krävs det dels en fullständig acceptans av regionens 
visioner, dels att uppföljningen sker hos Skånes kommuner genom bl.a. nyckeltal som är 
gemensamma för alla kommuner. 

 

I övrigt har Staffanstorps kommun inga synpunkter på den regionala utvecklingsstrategin. 

 

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

Staffanstorp den 12 februari 2020 
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