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Remiss - Regional utvecklingsstrategi, Det öppna
Skåne 2030
Lunds kommun anser att revideringen av strategin går i rätt riktning.
Det är positivt att det görs en översyn av målstyrningen och strategin
som helhet, samt att det tillförs ett målsättningsavsnitt om hållbar
resursanvändning. Samtidigt behövs ändringar, både sett till struktur
och innehåll, för att utvecklingsstrategin ska kunna få god effekt.
Om inte strukturen rättas till, och ett faktiskt genomförande
möjliggörs, finns det en risk att målen i den regionala
utvecklingsstrategin inte kan uppnås.

En vision eller en helhet?
Genomgående i dokumentet beskrivs det hur strategin utgörs av tre
nivåer. Men själva strategidokumentet handlar i princip bara om
visionen. Det beskrivs endast kortfattat vad områdesstrategier samt
handlingsplaner och program är och hur de ska användas.
- Utvecklingsstrategin bör på ett utförligare sätt behandla och
beskriva helheten och kopplingarna mellan de tre nivåerna.

Genomförandet och den röda tråden
Genomförandet är viktigt. Det finns ett utvecklingsbehov jämfört
med nuvarande utvecklingsstrategi. Remisshanteringen behöver
leda till att beskrivningen av genomförandet får mer substans. I det
sammanhanget vill Lunds kommun framföra följande:
- Ett exempel med en röd tråd, hela vägen från vision,
målsättning, områdesstrategi med effektmål och slutligen
handlingsplan och program, skulle ge en bättre bild av hur
framtagandet av nya områdesstrategier påverkas av visionen,
samt vilka handlingsplaner och program de kan resultera i.
- Enligt besked från Region Skåne ska en genomförandeplan tas
fram. Den behöver beskrivas i strategin. Dels vad den syftar
till, dels hur ska den tas fram. Den behöver även definiera
vilka aktörer och plattformar som har eller kan få riktade
uppdrag och mandat att bedriva genomförandet.
- Redan framtagna strategier med bred förankring bör
inkluderas som områdesstrategier. Ett exempel är Klimat- och
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energistrategi för Skåne som tagits fram i samverkan mellan
Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne.
- Det finns frågetecken kring när hela strukturen är genomförd
och områdesstrategier samt effektmål täcker in
målsättningarna i sin helhet. Detta borde framgå i en tidplan.

Det gemensamma vi:et
Den regionala utvecklingsstrategin är skriven med ett ”vi”. ”Vi:et”
syftar på de som Region Skåne pekar ut som ”utvecklingsaktörer”.
Där ingår många, även invånarna i Skåne. Om strategin ska utgöra en
gemensam vision för Skånes utveckling bör den omfatta en vision
som alla aktörer kan vara överens om, samt peka på åtaganden som
är gemensamma. Det blir en utmaning när visionen även omfattar
processfrågor och arbetssätt. Då uppstår oklarhet i vilka som är ”vi”.
Samtidigt konstaterar Lunds kommun att den regionala
utvecklingsstrategin är i linje med MalmöLundregionens vision och
prioriterade områden. Detta är till fördel i det fortsatta gemensamma
arbetet.
- Om det finns anledning att klargöra t.ex. Region Skånes roll
och åtaganden bör detta framgå och skrivas om på det sättet,
annars föreslår Lunds kommun att oklara ”vi”-formuleringar
skrivs om utan ett ”vi” eller utgår.
- Etablerade samverkansbegrepp bör användas mer utförligt,
exempelvis MalmöLundregionen istället för Sydvästra Skåne
och Greater Copenhagen istället för Öresundsregionen.

Målsättningarna
Det finns en otydlighet kring vad som är en målsättning. Dels finns
sex målsättningar som namnger kapitel, dels finns numrerade
målsättningar per kapitel. Därtill framstår ”målsättningskapitlen” till
viss del som separata boxar som inte kopplar in i varandra
tillräckligt bra. Besläktat med detta är behandlingen av Agenda 2030.
- Två olika begrepp behövs för målsättningarna, så att det fullt
ut framgår vilka mål som ska uppnås. Samtidigt behövs en
översyn av ingresstexterna till varje ”målsättningskapitel” så
att de speglar de numrerade målsättningarna.
- Istället för att samla beskrivningen i en del borde skrivningar
om Agenda 2030 vävas in i utvecklingsstrategins olika delar

1. Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
Det är positivt att målområdet har en god koppling till den nationella
folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa för hela
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befolkningen samt arbetet med mänskliga rättigheter. För att uppnå
målsättningen med framtidstro och livskvalitet är samverkan
avgörande, detta framhålls på ett föredömligt sätt. Samtidigt finns
det utvecklingspotential inom följande delar:
- Det saknas ett jämställdhetsperspektiv generellt i
utvecklingsstrategin men framför allt i avsnittet om livslångt
lärande där könsskillnader specifikt lyfts som en trend
- I målområdet finns ett tydligt fokus på barn och unga vilken
är en viktig målgrupp men Lunds kommun saknar
målformuleringar som möter trenden med allt fler äldre
- Ökad psykisk ohälsa är en utmaning för Lunds kommun och
en nationell trend som kräver gemensam kraftsamling och ett
större utrymme i målområdet.

2. Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
Västra Skåne är en sammanhängande storstadsregion där Skånes
tillväxt i huvudsak sker. Denna tillväxt är till nytta för Skåne som
helhet. Det framgår inte i den regionala utvecklingsstrategin. Vidare
beskrivs det att Skåne måste bindas samman, men inte varför.
Det är positivt att ESS och MAX IV lyfts fram. En kraftsamling kring
anläggningarna stärker Skåne. Samtidigt behöver de omges av en
forskningsmiljö i världsklass för att kunna nå sin fulla potential.
- MalmöLundregionens och västra Skånes betydelse för Skåne
som helhet bör beskrivas och det behövs utvecklade
kopplingar till andra målavsnitt
- Utveckling av Science Village och Brunnshög bör omnämnas
som en del i att stärka anläggningarnas attraktivitet.

3. Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
Den övergripande visionen om livsmiljön Skåne är bra beskriven
inklusive beskrivningar av ortsstruktur och tillgänglighet. Avsnitten
om attraktiva platser och bostadsmarknaden belyser viktiga frågor
men lyfter arbetssätt på en jämförelsevis mer detaljerad nivå.
- Betydelsen av attraktiva platser och en fungerande
bostadsmarknad och utmaningarna som finns kopplade dit är
angeläget för alla Skånes utvecklingsaktörer. Lunds kommun
anser att det är i Regionplanen och kommunernas
översiktsplaner som arbetsformerna bör formuleras.
- Formuleringar om t.ex. amorteringskrav och bolånetak som
strukturella hinder, bör beskrivas på en mer generell nivå
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4. Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning
Det välkomnas att ett nytt avsnitt har tillkommit om miljö. Bra saker
lyfts i stora drag fram, men delar av avsnittet tar inte tillräcklig
avstamp i Skåne och skulle kunna handla om vilken region som helst.
Därtill finns det otydligheter som försvårar förståelsen.
- Skånes perspektiv och utmaningar behöver lyftas fram bättre
- Avsnittet om Skånes förmåga att producera ekosystemtjänster
behöver förtydligas. Avses ekosystemtjänsterna i sig eller de
naturbaserade lösningar som de ger? Otydligheten
återkommer under målsättning 3 där målsättningar och
lösryckta fakta om dricksvatten, hav etc. blandas.

5. Skåne ska ställa om för att klara välfärden
Det finns en otydlighet kring avsnittets inriktning. Handlar det om
Region Skånes syn på sitt vårduppdrag eller är det bredare?
- Det behöver bli tydligare kring vilken välfärd som åsyftas
- Region Skåne har stort inflytande över välfärdsfrågorna
genom sin egen verksamhet, därmed bör det kunna finnas
skarpare målsättningar inom målområdet

6. Skåne ska vara globalt attraktivt
Lunds kommun delar uppfattningen att Skåne behöver satsa på
närvaro i Bryssel och andra internationella sammanhang. Det är
viktigt att Skåne håller dörren öppen mot omvärlden och att det
finns en nyfikenhet att lära sig mer av andra.
Vad gäller målsättningen om att ta tillvara potentialen bör följande
framgå utöver det som redan är skrivet:
- Lund International Citizen Hub bidrar aktivt till att göra
Skåne till en internationellt attraktiv plats, samt leder till att
fler utländska forskare och experter vill bosätta sig här.
- För att nyanlända ska få en bra etablering behöver Skåne
präglas av solidaritet och samförstånd.
Lunds kommun anser att det behövs mer tydlighet i målsättningen
om internationell tillgänglighet. Följande är särskilt angeläget:
- Det borde anges att nya Öresundsförbindelser ska vara
beslutade eller påbörjade innan 2030
- Det borde framgå att en nyckel för att öka den internationella
tillgängligheten är att stärka kollektivtrafiktillgången till
flygplatser och kommande stationer för höghastighetsjärnväg
I den avslutande målsättningen om samverkan står det att vi ska
arbeta mer tillsammans och öka samverkan – det är vaga ord. Här
saknas en uttalad strategi för samarbete mellan Region Skåne och
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kommunerna inom området. Dagens trend med minskad närvaro på
internationella arenor kan få allvarliga konsekvenser på längre sikt.
Philip Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande

