
  



  

Skånes regionala utvecklingsstrategi 



  

Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett 
öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och nya influenser med 
öppna armar. Vi är porten till Sverige och ut i världen.  





  

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 
•  Stärk individens egen kraft och frihet 
•  Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv 
•  Stärka möjligheten till livslångt lärande 
•  Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften 
•  Dra nytta av kulturen som utvecklingsfaktor 
•  Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa 
•  Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer 
•  Säkerställa att platsen Skåne mår bra 



  

Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor 

•  Öka Skånes innovativa förmåga 
•  Förbättra matchningen på arbetsmarknaden 
•  Bygg en stark utbildningsregion 
•  Agera för fler investeringar och finansieringsmöjligheter i regionen 
•  Dra nytta av samhällseffekterna kring ESS och MAX IV 
•  Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag 



  

Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur 

•  Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne 
•  Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor 
•  Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne 
•  Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive behov och utveckla 

samspelet mellan dem 
•  Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt 
•  Stärka det regionala samarbetet 



  

Skåne ska utveckla morgondagens 
välfärdstjänster 

•  Underlätta människors möjligheter att påverka välfärdutbudet 
•  Säkerställa en personcentrerad vård och omsorg 
•  Utveckla framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg 
•  Investera i förändringsledarskap och samutveckling 
•  Säkerställa att alla barn har tillgång till en bra skolgång 



  

Skåne ska vara globalt attraktivt 

•  Göra Skåne mer känt i omvärlden 
•  Dra nytta av Skånes internationella befolkning och profil 
•  Göra Skåne till internationellt föredöme 
•  Stärka den internationella tillgängligheten 
•  Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden 
•  Agera strategiskt på nationella och internationella arenor 



  

I	  si%	  beslut	  slår	  Regionfullmäk5ge	  fast	  följande:	  
1. Regionfullmäk5ge	  fastställer	  föreliggande	  förslag	  5ll	  Skånes	  regionala	  utvecklingsstrategi.	  
2. Regionfullmäk5ge	  beslutar	  a%	  Skånes	  regionala	  utvecklingsstrategi	  ska	  ligga	  5ll	  grund	  för	  Region	  
Skånes	  budget	  och	  eBerföljande	  verksamhetsplaner.	  
3. Regionfullmäk5ge	  uppmanar	  de	  skånska	  utvecklingsaktörerna	  a%	  ställa	  sig	  bakom	  föreliggande	  
förslag	  5ll	  Skånes	  regionala	  utvecklingsstrategi	  och	  a%	  ak5vt	  delta	  för	  a%	  genomföra	  strategins	  
inten5oner.	  
4. Regionfullmäk5ge	  uppmanar	  5ll	  samhandling	  kring	  strategins	  inten5oner	  inom	  olika	  gemensamma	  
arenor	  och	  samverkanskonstella5oner.	  
	  
Regionstyrelsens	  beslutade	  även	  följande:	  
1. Regionstyrelsen	  uppdrar	  åt	  regiondirektören	  a%	  säkerställa	  utvecklingsstrategins	  inten5oner	  inom	  
Region	  Skånes	  verksamhet	  och	  det	  långsik5ga	  åtagandet	  avseende	  a%	  leda	  arbetet	  kring	  
genomförande.	  
2. Regionstyrelsen	  beslutar	  a%	  samtliga	  förvaltningar	  inom	  Region	  Skåne	  ska	  arbeta	  med	  strategins	  
inten5oner	  och	  ta	  fram	  nödvändiga	  handlingsplaner	  kring	  genomförande.	  

	  

Beslut 17 juni 2014 



  

Hur går vi från vad till hur? 



  

Plan för genomförande Region Skåne 

Beslut Regiondirektören november 2014: 
• Utvecklat ägarskap och ambassadörskap 
• Samhandling för genomförande 
• Dialog, kommunikation och påverkan 
• Uppföljning och utvärdering 
• Organisation 



  

Exempel på aktiviteter: 
•  RUS är utgångspunkt i Region Skåne budget/VP  
•  Utvecklad samverkan inom Region Skåne 
•  Kommunicera konkreta exempel på Vad gör Region Skåne? 
•  Arbeta med arbetsgivarvarumärket Skillnad varje dag tillsammans med RUS 
•  RUS tas med i befintliga processer, samarbeten och utvecklingsplattformar  
•  Få fler utvecklingsaktörer att ställa sig bakom RUS i deras organisationer 
•  Genomföra Skånesamtal, start hösten 2015 
•  En utvecklad dialog med övriga aktörer som helhet 
•  Öka medborgarnas förståelse för RUS och det regionala utvecklingsuppdraget 
•  Arrangera Mötesplats Skåne 14 augusti 
•  Arrangera Attraktionskraft Skåne 28 maj 
•  Säkerställa att relevanta handlingsplaner tas fram 
•  Ta fram indikatorer för uppföljning av RUS mål, HUGÅ 
•  Kommunikationsmaterial som stöd t ex nyhetsbrev, symbol, PPT 
•  Säkerställa att skane2030.se är en digital dynamisk plattform  



  



  

Samhandling för utveckling 
Regional kulturplan för Skåne, Kommunala översiktsplaner, Strukturbild för Skåne 
och strategier för Ett flerkärnigt Skåne, Kulturmiljöprogram för Skåne, ÖRUS, 
Cykelvägsplan för Skåne, Skånskt landsbygdsprogram, Trafikförsörjningsprogram 
för Skåne, nationella- och regionala infrastrukturplanerna, Regionalt 
bostadsnätverk, HM Skåne, Överenskommelsen idéburen sektor, Lärosäten syd, 
Kompetenssamverkan Skåne, Bredbandsstrategi för Skåne och Bredbandsforum, 
Handlingsplan för folkhälsa, Forsknings- och innovationsrådet, 
Innovationsstrategin för Skåne, strategin för kulturella och kreativa näringar, 
Mötesplats Social innovation, fortsatt arbete ESS och MAX IV, Klimat- och 
energistrategi för Skåne, Klimatsamverkan Skåne, Energikontoret Skåne, Skånes 
färdplan för biogas, Skånskt ledningsforum, ÖRESTAT, Kommunförbundets 
kommunledningsnätverk, MalmöLundregionen, Sydöstra Skåne, Skåne Nordväst, 
Skåne Nordost, Kulturparlament, Brukarsamverkan, utvecklingsavtal med KFSK 
rörande HS, Regionala Ledningskraftsteam, REKO, FINSAM, En skola på 
vetenskaplig grund, Gymnasiesamverkan Skåne, Hälsofrämjande Skolutveckling, 
Skånes skolsamverkan, Skånes Turismstrategi, Öresundsregional eventstrategi, 
Arbetet inom den Regionala överenskommelse (RÖK), ÖresundDirekt……..    



  

www.skane2030.se	  


