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Yttrande över remiss - Regional utvecklingsstrategi,
Det öppna Skåne 2030
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019 att remittera förslag
till revidering av Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala
utvecklingsstrategi. Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete
ska den regionala utvecklingsstrategin ses över åtminstone en gång
mellan varje val och den i dag gällande versionen beslutades 2014.
Lunds kommun har bjudits in att lämna synpunkter på remissen
senast den 15 februari 2020.
Kommunkontoret har tagit fram ett förslag till yttrande där det slås
fast att revideringen av strategin går i rätt riktning. Samtidigt
konstateras det att ändringar behövs, både sett till struktur och
innehåll, för att utvecklingsstrategin ska kunna få god effekt.
Kommunkontoret har utarbetat ett förslag till yttrande som
kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2020
Kommunkontorets förslag till yttrande den 21 januari 2020
Region Skåne: Skånes regionala utvecklingsstrategi, remissversion
Region Skåne: sammanfattning av revideringar
Region Skåne, Remissbrev Skånes regionala utvecklingsstrategi

Barnets bästa
Den regionala utvecklingsstrategin påverkar barn i hög grad då de
målsättningar som ställs upp handlar om att bygga vidare på ett
långsiktigt hållbart Skåne. Då visionen blickar mot 2030 kommer
flertalet av dagens barn att vara unga vuxna när målen ska ha
förverkligats. Detta ställer extra höga krav på delaktighet för barn
och unga i framtagandet och genomförandet av strategin, något som
Lunds kommun pekar på i sitt yttrande.
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Ärendet
Regionstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019 om att remittera
förslag till revidering av Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala
utvecklingsstrategi. En reviderad regional utvecklingsstrategi
planeras för beslut av regionfullmäktige hösten 2020.
Enligt Region Skåne är de huvudsakliga justeringarna som
genomförts följande:
1. Kopplingen och relationen till andra regionala styrdokument har
tydliggjorts. En ny struktur och nomenklatur har utarbetats för den
regionala utvecklingsstrategin. Målbilden har bytt namn till vision
och ställningstaganden har bytt namn till målsättningar. Den
regionala utvecklingsstrategin struktureras i tre nivåer där alla delar
bedöms vara lika viktiga.
-

Vision och målsättningar – Syftar till att beskriva hur vi vill att
Skåne ska vara år 2030.
Områdesstrategier på regional nivå – Identifierar vad vi ska göra
inom ett område, vad vi prioriterat och sätter effektmål.
Handlingsplaner och program på regional nivå – Konkretiserar
områdesstrategierna och berättar vad vi ska göra, hur vi gör det
och vem som gör det.

2. Förändringar i innehåll där texten genomgående har
koncentrerats och fokuserar mer på vad vi vill ha och vad vi ska göra,
rubrikerna har justerats för att bli tydligare och
hållbarhetsperspektivets samt relationen till Agenda 2030 har
stärkts. En ny målsättning har tillkommit avseende miljö, inom
välfärdsmålsättningen har en större ombearbetning gjorts samt så
har målsättningen kring flerkärnig ortsstruktur breddats avseende
livsmiljöer.
3. Modeller har tagits fram som tydliggör genomförandet av
strategin. Ett nytt uppföljningssystem har utarbetats som innebär att
uppföljningen kommer att ske på tre nivåer. Regionala indikatorer
som tagits fram och Agenda 2030 kommer att integreras i
uppföljningen.

Hanteringen av ärendet i Lunds kommun
En beredningsgrupp med representanter från kommunkontoret och
stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett yttrande. Därutöver har
kommunkontoret delat tankar och idéer med Helsingborgs stad i
syfte att fånga upp utmaningar som kan vara av liknande art för
kommuner i vår storlek.
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Kommunkontorets förslag till yttrande
Kommunkontorets förslag till yttrande slår fast att revideringen av
strategin går i rätt riktning. Vidare framförs det att det är positivt att
det görs en översyn av målstyrningen och strategin som helhet, samt
att det tillförs ett målsättningsavsnitt om hållbar resursanvändning.
Samtidigt konstateras det att ändringar behövs, både sett till
struktur och innehåll, för att utvecklingsstrategin ska kunna få god
effekt. Lunds kommun framför även ett större antal synpunkter som
syftar till att utveckla strategin, samt framhåller vikten av stärkta
skrivningar om exempelvis ESS och MAX IV.
Slutligen konstateras det att om inte strukturen rättas till, och ett
faktiskt genomförande möjliggörs, finns det en risk att målen i den
regionala utvecklingsstrategin inte kan uppnås.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser
för Lunds kommun som organisation.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
att

godkänna kommunkontorets yttrande daterat 2020-01-09
samt att översända detsamma till regionstyrelsen, Region
Skåne.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslut expedieras till:
Region Skåne, regionstyrelsen
Kommunkontoret, strategiska utvecklingsavdelningen

