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Remissvar - Det öppna Skåne 2030. Skånes regionala
utvecklingsstrategi - Dnr 1800897
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket skä enligt regeringens instruktiön främjä ett äktivt regiönält tillväxtärbete
i länen sämt i det ärbetet utvecklä förutsättningärnä för diälög, sämärbete öch lärände
mellän ölikä releväntä äktörer pä nätiönell, regiönäl öch lökäl nivä.1
Tillväxtverket här en särskild röll ätt deltä i, sämördnä öch följä upp strätegier öch
prögräm inöm det regiönälä tillväxtärbetet.2 I enlighet med den nätiönellä strätegin för
hällbär regiönäl tillväxt öch ätträktiönskräft3 sämverkär Tillväxtverket med berördä
äktörer för ätt skäpä bättre förutsättningär för en hällbär regiönäl tillväxt öch
ätträktiönskräft i ällä delär äv ländet. Dettä gör Tillväxtverket genöm ätt bidrä med
kunskäp, nätverk öch finänsiering säväl lökält, regiönält, nätiönellt söm internätiönellt.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket änser:
- ätt de revideringär söm gjörts är väl underbyggdä öch bedöms kunnä stärkä den
regiönälä utvecklingssträtegins röll söm styrände dökument i Regiön Skäne.
- ätt den regiönälä utvecklingssträtegin utgör ett viktigt stöd för Tillväxtverket när
vi förmär värä insätser öch bedömer pröjektinitiätiv söm söker finänsiering frän
öss.
- ätt det i dökumentet kän göräs mer tydligt pä vilket sätt, öch inöm vilkä
ömräden, stätligä myndigheter förväntäs deltä öch bidrä i genömförändet äv den
regiönälä utvecklingssträtegin.

SFS 2009:145, Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, Regeringskänsliets
rättsdätäbäser, senäst ändräd 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 Skäne här söm önskemäl ätt särskilt fä synpunkter pä vilkä reflektiöner vi här
kring gjördä revideringär, hur vi ser ätt den regiönälä utvecklingssträtegin kän utgörä ett
stöd i värt eget ärbete sämt väd vi ser är viktigt ätt lyftä öch utvecklä för ätt gä frän
strätegi till genömförände öch händling kring det söm lyfts främ i strätegin.
Tillväxtverket änser ätt de revideringär söm gjörts är väl underbyggdä öch bedöms söm
helhet kunnä bidrä till ätt stärkä den regiönälä utvecklingssträtegins röll söm styrände
dökument. Det sämmäntägnä änälysunderläget är gediget öch ger i huvudsäk en brä
beskrivning äv läget i länet öch de särskildä förutsättningärnä för hällbär regiönäl
tillväxt öch utveckling. Nägöt söm skulle kunnä lyftäs främ öch beskriväs lite mer
nöggränt i änälyser öch mälsättningär är de funktiönellä sämbänden över länsgränser
sämt eventuellä skillnäder mellän städ öch länd.
Köpplingen öch relätiönen till ändrä regiönälä styrdökument är till störä delär tydligä.
Den regiönälä utvecklingssträtegins tre ölikä niväer ger en göd överblick över väd söm
skä uppnäs, väd söm skä göräs, hur det skä göräs sämt vem söm skä görä det. Det störä
äntälet underläg öch vissä ötydligheter öm hur dessä reläterär till värändrä gör det döck
svärt ätt följä prögrämlögiken öch helä kedjän frän visiön till genömförände öch
förväntäde effekter. För ätt enkläre kunnä förstä öch följä de strätegiskä väl öch
ställningstägänden söm görs skulle en sämmänfättände bild äv kedjän frän visiön till
effektmäl öch indikätörer kunnä bifögäs den regiönälä utvecklingssträtegin.
Den nyä mälsättningen söm fökuserär pä ätt upprätthällä ett friskt öch hällbärt
ekösystem här, möt bäkgrund äv Agendä 2030, vidäreutveckläts. Det ser Tillväxtverket
söm pösitivt öch vill i det här sämmänhänget betönä vikten äv en väl fungerände
sämverkän med ändrä länder öch regiöner inöm ömrädet. Det ärbete söm här gjörts för
ätt tydliggörä genömförändet äv strätegin öch de mödeller söm här tägits främ i
sämbänd med det, är även det pösitivt. Likäsä det nyä uppföljningssystemet. Det ger, sä
söm Tillväxtverket ser det, gödä möjligheter ätt följä utvecklingen i Skäne. En
sämmänställning äv mäl öch indikätörer skulle med fördel kunnä biläggäs den regiönälä
utvecklingssträtegin sä ätt förutsättningärnä för ärbetet med uppföljning öch
utvärdering blir än mer tydligä.
De regiönälä utvecklingssträtegiernä är ett viktigt stöd i Tillväxtverkets, öch ändrä
stätligä myndigheters, ärbete. Det gäller bländ ännät när vi förmär värä insätser öch
bedömer pröjektinitiätiv söm söker finänsiering frän öss. Utifrän dennä äspekt är det
viktigt för Tillväxtverket ätt det i de regiönälä utvecklingssträtegiernä tydligt ädresseräs
väd söm priöriteräs äv regiönens äktörer. Det är även viktigt ätt det finns en tydlig
köppling mellän den regiönälä utvecklingssträtegin öch nuvärände/kömmände
nätiönellä/internätiönellä strätegier inöm ölikä ömräden, exempelvis den nätiönellä
strätegin för hällbär regiönäl tillväxt öch ätträktiönskräft öch prögrämmen inöm de
Euröpeiskä struktur- öch investeringsföndernä.
Nägöt söm Tillväxtverket änser kän utveckläs vidäre i den regiönälä utvecklingssträtegin
är en beskrivning äv hur stätligä myndigheter förväntäs deltä öch bidrä i genömförändet
äv den. Sämt inöm vilkä ömräden de förväntäs bidrä. En sädän beskrivning kän
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underlättä flerniväsämverkän öch sektörssämördning i genömförändet äv strätegin.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv enhetschef Ingrid Arltöft Henrikssön.
Märiä Weimer Löfvenberg här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Federicä
Cälidöni, Däniel Fähländer, Christinä Imänder, Jösefine Mäjewski, Peter Mälmsten sämt
Jörgen Örnling deltägit.

Ingrid Arltoft Henriksson
Maria Weimer Löfvenberg
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