1 (4)
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-11-12

Handläggare:

Jonas Ivarsson
Tillväxt- och
regionplanenämnden

Remiss – Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala
utvecklingsstrategi
Ärendebeskrivning
Region Stockholm har av Region Skåne beretts möjligheten att yttra sig
över remiss – Det öppna Skåne – Skånes regionala utvecklingsstrategi.
Tillväxt- och regionplanenämnden har av regionstyrelsen beretts möjlighet
att yttra sig över remissen. Föreliggande yttrande från Tillväxt- och
regionplanenämnden utgår ifrån nämndens ansvar för regional utveckling
och regional fysisk planering.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-12
Förslag till yttrande, 2019-11-12
Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi finns att läsa
här
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande:
1. Förslag till yttrande över Det öppna Skåne – Skåne regionala
utvecklingsstrategi, TRN 2019–0192, godkänns och överlämnas till
Regionstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen anser att Det öppna Skåne 2030
genom en enande vision och samverkande genomförandestruktur skapat
påtagliga förutsättningar att realisera visionen Det öppna Skåne. Region
Skåne har därmed gjort ett tydligt avstamp för att hantera de utmaningar
som regionen står inför. Förvaltningen menar att samarbetet mellan Region
Skåne och Region Stockholm är viktigt, inte minst med hänsyn till
internationell konkurrenskraft och tillgänglighet.
Bakgrund
Den regionalt utvecklingsansvarige aktören skall enligt förordning
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete och lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
och samordna insatser för genomförandet av strategin. Den regionala
utvecklingsstrategin ska vara vägledande för hur regionens aktörer
gemensamt vill möta regionens utmaningar och utveckla Region Skåne.
Region Skåne har inom regeringsuppdraget för regionalt utvecklingsansvar
i Skåne reviderat den regionala utvecklingsstrategin som beslutades av
Region Skånes regionfullmäktige i juni 2014. Enligt förordningen om
regionalt tillväxtarbete SFS 2017:583, 12§, ska den regionala
utvecklingsstrategin ses över åtminstone en gång mellan varje val.
Region Skåne har arbetat med att revidera den regionala
utvecklingsstrategin sedan 2018 och arbetet har involverat ett brett antal
aktörer i regionen. Under remissperioden, som pågår mellan den 15 oktober
2019 och 15 februari 2020, genomförs även två remissmöten.
Överväganden
Den föreslagna regionala utvecklingsstrategin för Region Skåne tar avstamp
från en slagkraftig och enande vision – Det Öppna Skåne. Visionen som ska
visa riktningen för det regionala utvecklingsarbetet är även nedbruten i sex
målsättningar för att ytterligare säkerställa att Skåne ska:
-

Erbjuda framtidstro
Vara en stark och hållbar tillväxtmotor
Stärka mångfalden av goda livsmiljöer
En frisk miljö och hållbar resursanvändning
Ställa om för att klara välfärden
Vara globalt attraktivt
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I den föreslagna regionala utvecklingsstrategin betonas även vikten av det
långsiktiga arbetet för att hantera Skånes utmaningar samt utveckla
regionen ekologiskt, socialt och ekonomiskt enligt Agenda 2030.
Region Stockholm har sedan många år arbetat med att integrera
tillväxtperspektiv i regionplanen och det löpande regionplanearbetet, vilket
manifesteras i RUFS. Att ha det formella ansvaret för såväl regional fysisk
planering, och därigenom ansvaret för att ta fram en regionplan, och det
regionala tillväxtansvaret ger goda förutsättningar för en sådan integrering,
vilket ger ytterligare styrka och synergieffekter i arbetet med respektive
uppdrag. Region Stockholm anser 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.
Samarbetet mellan Region Skåne och Region Stockholm är även 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. Skåne är viktig för
Stockholmsregionen som en port till övriga Europa för såväl
godstransporter som persontransporter med tåg och bil. 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.
Region Skåne har ett väl utvecklat arbete med flerkärnighet vilket är viktigt
att fortsatt arbeta med för att skapa möjligheter för regionens invånare att
göra hållbara val i form av boende-, utbildnings- och arbetslokalisering
samt för fritidsaktiviteter. Region Stockholm bedömer att beskrivningen av
relationen och de funktionella sambanden till omgivande regioner kan
stärkas i utvecklingsstrategin då människors vardag inte enbart är
koncentrerade till Skåneregionen.
Förvaltningen ser dock positivt på att strategin tydligt utgår ifrån målen och
hållbarhetsperspektiven i Agenda 2030. Vidare är det bra att strategin lyfter
fram betydelsen av samverkan mellan utvecklingsaktörerna i Skåne, vilket
förstärker möjligheterna för aktörerna att tillsammans ta steg till att möta
Region Skånes utmaningar.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region
Stockholm.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med Region Stockholms miljöpolitiska program, Miljöprogram
2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild
miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant.

Inger Starheim Lagerquist
T.f. förvaltningschef
Jonas Ivarsson
Regionplanerare
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Regionstyrelsen
registrator.lsf@sll.se

Yttrande – Det öppna Skåne – Skånes regionala
utvecklingsstrategi
Inledning
Region Stockholm har av Region Skåne beretts möjligheten att yttra sig
över remiss – Det öppna Skåne – Skånes regionala utvecklingsstrategi.
Tillväxt- och regionplanenämnden har av regionstyrelsen beretts möjlighet
att yttra sig över remissen. Föreliggande yttrande från Tillväxt- och
regionplanenämnden utgår ifrån nämndens ansvar för regional utveckling
och regional fysisk planering.

Synpunkter

Tillväxt- och regionplanenämnden anser att Det öppna Skåne 2030 genom
en enande vision och samverkande genomförandestruktur skapat konkreta
förutsättningar att realisera visionen Det öppna Skåne. Region Skåne har
därmed gjort ett tydligt avstamp för att hantera de utmaningar som
regionen står inför.
Nämnden menar att 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.
Skåne är viktig för Stockholmsregionen som en port till övriga Europa för
såväl godstransporter som persontransporter med tåg och bil. 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.
Nämnden 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.
Nämnden konstaterar att Region Skånes utvecklingsstrategi lagt grunden
till en genomförandelogik som utifrån identifierade utvecklingstrender och
utvalda insatser på goda grunder kan realisera en hållbar utveckling inom
strategins sex målsättningsområden. Det samverkande genomförandet med
tydlig uppföljning och ömsesidigt lärande möjliggör också den regionala
utvecklingen samt den kontinuerliga förbättringsprocessen i Skåne.
Sammanfattningsvis ser nämnden positivt på Region Skånes regionala
utvecklingsstrategi och därmed stärkandet av vår gemensamma
internationella konkurrens- och attraktionskraft i Sverige.

TRN 2019-0192

