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Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. 
 
Tillvä xtverket skä enligt regeringens instruktiön frä mjä ett äktivt regiönält tillvä xtärbete 
i lä nen sämt i det ärbetet utvecklä fö rutsä ttningärnä fö r diälög, sämärbete öch lä rände 
mellän ölikä releväntä äktö rer pä  nätiönell, regiönäl öch lökäl nivä .1 
 
Tillvä xtverket här en sä rskild röll ätt deltä i, sämördnä öch fö ljä upp strätegier öch 
prögräm inöm det regiönälä tillvä xtärbetet.2 I enlighet med den nätiönellä strätegin fö r 
hä llbär regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft3 sämverkär Tillvä xtverket med berö rdä 
äktö rer fö r ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r en hä llbär regiönäl tillvä xt öch 
ätträktiönskräft i ällä delär äv ländet. Dettä gö r Tillvä xtverket genöm ätt bidrä med 
kunskäp, nä tverk öch finänsiering sä vä l lökält, regiönält, nätiönellt söm internätiönellt.  
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 

Sammanfattning 
Tillvä xtverket änser: 
- ätt de revideringär söm gjörts ä r vä l underbyggdä öch bedö ms kunnä stä rkä den 

regiönälä utvecklingssträtegins röll söm styrände dökument i Regiön Skä ne.  
- ätt den regiönälä utvecklingssträtegin utgö r ett viktigt stö d fö r Tillvä xtverket nä r 

vi förmär vä rä insätser öch bedö mer pröjektinitiätiv söm sö ker finänsiering frä n 
öss.  

- ätt det i dökumentet kän gö räs mer tydligt pä  vilket sä tt, öch inöm vilkä 
ömrä den, stätligä myndigheter fö rvä ntäs deltä öch bidrä i genömfö rändet äv den 
regiönälä utvecklingssträtegin. 

                                                                 
1 SFS 2009:145, Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, Regeringskänsliets 
rä ttsdätäbäser, senäst ä ndräd 2015-05-09. 
2 Ibid. 
3 Regeringen, (2015), En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015 – 2020, Diärienummer: N2015:31. 
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Bedömning av förslag till revidering av Det öppna Skåne 2030 – 
Skånes regionala utvecklingsstrategi  
Regiön Skä ne här söm ö nskemä l ätt sä rskilt fä  synpunkter pä  vilkä reflektiöner vi här 
kring gjördä revideringär, hur vi ser ätt den regiönälä utvecklingssträtegin kän utgö rä ett 
stö d i vä rt eget ärbete sämt väd vi ser ä r viktigt ätt lyftä öch utvecklä fö r ätt gä  frä n 
strätegi till genömfö rände öch händling kring det söm lyfts främ i strätegin. 
 
Tillvä xtverket änser ätt de revideringär söm gjörts ä r vä l underbyggdä öch bedö ms söm 
helhet kunnä bidrä till ätt stä rkä den regiönälä utvecklingssträtegins röll söm styrände 
dökument. Det sämmäntägnä änälysunderläget ä r gediget öch ger i huvudsäk en brä 
beskrivning äv lä get i lä net öch de sä rskildä fö rutsä ttningärnä fö r hä llbär regiönäl 
tillvä xt öch utveckling. Nä göt söm skulle kunnä lyftäs främ öch beskriväs lite mer 
nöggränt i änälyser öch mä lsä ttningär ä r de funktiönellä sämbänden ö ver lä nsgrä nser 
sämt eventuellä skillnäder mellän städ öch länd.  
 
Köpplingen öch relätiönen till ändrä regiönälä styrdökument ä r till störä delär tydligä. 
Den regiönälä utvecklingssträtegins tre ölikä nivä er ger en göd ö verblick ö ver väd söm 
skä uppnä s, väd söm skä gö räs, hur det skä gö räs sämt vem söm skä gö rä det. Det störä 
äntälet underläg öch vissä ötydligheter öm hur dessä reläterär till värändrä gö r det döck 
svä rt ätt fö ljä prögrämlögiken öch helä kedjän frä n visiön till genömfö rände öch 
fö rvä ntäde effekter. Fö r ätt enkläre kunnä fö rstä  öch fö ljä de strätegiskä väl öch 
stä llningstägänden söm gö rs skulle en sämmänfättände bild äv kedjän frä n visiön till 
effektmä l öch indikätörer kunnä bifögäs den regiönälä utvecklingssträtegin.  
 
Den nyä mä lsä ttningen söm fökuserär pä  ätt upprä tthä llä ett friskt öch hä llbärt 
ekösystem här, möt bäkgrund äv Agendä 2030, vidäreutveckläts. Det ser Tillvä xtverket 
söm pösitivt öch vill i det hä r sämmänhänget betönä vikten äv en vä l fungerände 
sämverkän med ändrä lä nder öch regiöner inöm ömrä det. Det ärbete söm här gjörts fö r 
ätt tydliggö rä genömfö rändet äv strätegin öch de mödeller söm här tägits främ i 
sämbänd med det, ä r ä ven det pösitivt. Likäsä  det nyä uppfö ljningssystemet. Det ger, sä  
söm Tillvä xtverket ser det, gödä mö jligheter ätt fö ljä utvecklingen i Skä ne. En 
sämmänstä llning äv mä l öch indikätörer skulle med fö rdel kunnä bilä ggäs den regiönälä 
utvecklingssträtegin sä  ätt fö rutsä ttningärnä fö r ärbetet med uppfö ljning öch 
utvä rdering blir ä n mer tydligä.  
 
De regiönälä utvecklingssträtegiernä ä r ett viktigt stö d i Tillvä xtverkets, öch ändrä 
stätligä myndigheters, ärbete. Det gä ller bländ ännät nä r vi förmär vä rä insätser öch 
bedö mer pröjektinitiätiv söm sö ker finänsiering frä n öss. Utifrä n dennä äspekt ä r det 
viktigt fö r Tillvä xtverket ätt det i de regiönälä utvecklingssträtegiernä tydligt ädresseräs 
väd söm priöriteräs äv regiönens äktö rer. Det ä r ä ven viktigt ätt det finns en tydlig 
köppling mellän den regiönälä utvecklingssträtegin öch nuvärände/kömmände 
nätiönellä/internätiönellä strätegier inöm ölikä ömrä den, exempelvis den nätiönellä 
strätegin fö r hä llbär regiönäl tillvä xt öch ätträktiönskräft öch prögrämmen inöm de 
Euröpeiskä struktur- öch investeringsföndernä.  
 
Nä göt söm Tillvä xtverket änser kän utveckläs vidäre i den regiönälä utvecklingssträtegin 
ä r en beskrivning äv hur stätligä myndigheter fö rvä ntäs deltä öch bidrä i genömfö rändet 
äv den. Sämt inöm vilkä ömrä den de fö rvä ntäs bidrä. En sä dän beskrivning kän 
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underlä ttä flernivä sämverkän öch sektörssämördning i genömfö rändet äv strätegin.  
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv enhetschef Ingrid Arltöft Henrikssön. 
Märiä Weimer Lö fvenberg här värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  Federicä 
Cälidöni, Däniel Fähländer, Christinä Imänder, Jösefine Mäjewski, Peter Mälmsten sämt 
Jö rgen Ö rnling deltägit. 
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