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Svedala kommuns yttrande över förslag till reviderad 
regional utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” 

 

Lyfts rätt saker fram? Är det något som saknas? 

Allmänna synpunkter  
Svedala kommun anser att ansvarsfördelningen mellan kommuner och regionen är otydlig i 
strategin. Kommunen önskar därför förtydligande av Regions Skånes ansvar och roll vad 
gäller handlingsplaner, upplevda konflikter mellan beskrivna målsättningar samt avsaknad av 
inbördes prioritering mellan de mål som beskrivs. Svedala kommun anser vidare att det 
föreligger en viss motsägelsefullhet i de olika områdesstrategierna, det vill säga i nivå 2.   

 
Svedala kommun önskar även ett resonemang kring hur den regionala utvecklingsstrategin 
ska användas och vilken roll den kommer att ha i förhållande till kommunens planmonopol.  

 
En god ekonomi är grunden och förutsättningen för all regional utveckling. Svedala kommun 
anser att huvudfokus i utvecklingsarbetet bör vara att öka sysselsättningen i regionen. Fokus 
bör vara hur regionen kan stötta kommunen och undanröja hinder för att öka sysselsättningen. 
 
Svedala kommun ser en risk för ökat storstadsfokus i de målsättningar och underliggande mål 
som lyfts fram. Detta kan innebära att landsbygdens behov nedprioriteras och att landsbygden 
i större omfattning lyfts fram som möjlighet till rekreation än som en viktig del av nuvarande 
och framtida näringsliv och livsmedelsförsörjning. 

 
Malmö Airport 
Svedala kommun anser att den regionala utvecklingsstrategin tydligt ska beskriva betydelsen 
av flygplatsen Malmö Airport, som är belägen i Svedala kommun på mark en gång köpt av 
Malmö stad och nu till stor del ägd av det statliga bolaget Swedavia. Vad vill regionen 
långsiktigt med flygplatsen och dess utveckling? Vad har flygplatsen för regional och nationell 
betydelse år 2030? Malmö Airport är av staten utpekad som en flygplats av nationellt 
riksintresse. Den enda i södra Sverige. Vad innebär det ut ett regionalt perspektiv? 
 

 
Elförsörjning 
Svedala kommun vill se en tydligare strategi kring elförsörjning. Enligt kommunen bör 
regionen ta ansvar för att hela regionen har tillräcklig elförsörjning och övrig energi så att 
kommunerna kan utveckla sitt näringsliv och bygga bostäder.  

 

Kollektivtrafik 
Svedala kommun skulle vilja se tydligare områdesstrategier kring kollektivtrafik och dess 
koppling till övriga former av infrastruktur, exempelvis hamnar och flygplatser. Svedala 
kommun ser gärna att det förtydligas att även landsbygden kan vara kollektivtrafiknära.  
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Hur ser kommunen att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i sitt eget 
eller det gemensamma utvecklingsarbetet i Skåne? 

Innehållet i utvecklingsstrategin kan användas som underlag för politisk diskussion och i 
framtagandet av kommunens nästa översiktsplan.  

Det är enligt kommunens bedömning i nuläget svårt veta vad de olika områdesstrategierna 
kommer att innehålla. Kanske kan de med rätt prioritering användas till att hantera konflikter 
mellan olika intresseområden. 

De hållbarhetstankar som lyfts fram kan stödja kommunens eget hållbarhetsarbete. 

I de delar den regionala utvecklingsstrategin och kommunens översiktsplan samstämmer blir 
det ett tydligt mandat och stöd för arbetet med kommunens utveckling.  
 

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

Ansvar och genomförande 
Svedala kommun anser att ansvarsförhållandena mellan olika aktörer bör beskrivas tydligare 
samt att det behöver förtydligas hur genomförande och handling ska ske.  
 
Prioritering och konkretisering 
Som framgår ovan anser kommunen även prioritering av målsättningar och effektmål behöver 
göras redan i tidigt skede, det vill säga i utvecklingsstrategin. Det behöver även konkretiseras 
hur konflikterna mellan de olika målsättningarna och effektivmålen ska hanteras och lösas. 
Nulägesanalysen ger bra underlag för att lyfta de mest prioriterade frågorna och det är viktigt 
att regionen vågar prioritera och rangordna utmaningarna som regionala aktörer tillsammans 
står inför för att belysa hur vi tillsammans kan lägga kraft att lösa det som är viktigast först. 
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