SKÅNES STYRKOR
OCH UTMANINGAR.

SAMMANFATTNING AV OECD TERRITORIAL REVIEWS: SKÅNE 2012
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Förord
Skåne är en av världens bästa regioner att leva och verka i. Vi har fantastiska möjligheter med många unga människor, en stark innovationsstruktur och en hälsosam
miljö. Skånes styrkor ligger i en central geografisk placering, framtidstro, innovationskraft och vår starka ställning som en region med ett ambitiöst hållbarhetsarbete.
Men vi har inte råd att slå oss till ro med detta. Utmaningarna består bland annat i
hög ungdomsarbetslöshet, integrationsproblematik och ett svagt entreprenörskap.
Vi måste också förbättra kvaliteten i utbildningen och stärka matchningen mellan
uppdragstagare och uppdragsgivare på arbetsmarknaden.
Den analys som OECD nu har genomfört på Region Skånes uppdrag syftar till att
belysa Skånes förutsättningar och vilket utvecklingsfokus Skåne bör ha under de
närmaste åren: Var finns vår potential och konkurrenskraft? Finns det resurser som
borde utnyttjas bättre? Hur ska alla Skånes aktörer jobba tillsammans för att nå
gemensamt uppsatta mål? Hur ska innovationskraften stärkas i hela Skåne? Hur kan
välståndet öka?
Analysen och rekommendationerna från OECD ger oss både tydliga och konkreta
förslag för hur vi ska kunna utnyttja Skånes fulla potential och förverkliga visionen
om att erbjuda alla människor livskvalitet i världsklass. Genom OECDs analys har vi
nu även fått en tydligare bild av förutsättningarna och utmaningarna i Skåne, och det
blir därför enklare att navigera in i framtiden. Framför oss ligger en spännande resa
tillsammans med andra krafter i civilsamhället, näringslivet, akademin och offentlig
sektor.

Pia Kinhult
Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

Dunkers kulturhus i Helsingborg. Foto: skane.com©sydpol.com
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Vägen framåt handlar om möjligheten med en växande befolkning, en
stark innovationsstruktur och en hälsosam miljö för att öka tillväxten
Skåne är utan tvekan väl positionerat för att kunna
bli en av OECDs mest konkurrenskraftiga regioner.
Dess starka innovationspotential utgör en stabil
grund, från vilken regionen kan delta i den globala
ekonomin, där framväxande marknader bidrar till
allt hårdare konkurrens i tillverkningsindustrin. Icke
desto mindre har regionen inte råd att slå sig till ro
med detta. Den kunskapsintensiva sektorn är målet

för många OECD-regioner och för att Skåne ska
kunna behålla sin framträdande position behöver
regionen bygga vidare på alla sina tillgångar och
fullt ut förverkliga såväl deras potential som deras
komplementaritet. Att bygga på regionens styrkor
och profilera varumärket utanför regionen kommer
att kräva ett samordnat tillvägagångssätt — både
tvärs genom sektorerna och i Öresundsregionen.

Figur 1: Sammanfattning av Skånes huvudsakliga styrkor och utmaningar
som identifierats i OECD:s Territorial Review för Skåne 2012
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Behov av ett paket av
offentlig service och
inrättningar (t.ex. bostäder, internationella
skolor, kulturutbud) för
att attrahera familjer
till högutbildade (t.ex.
ESS och MAX IV) och
utländska studenter
Brist på långsiktig
strategisk planering

Marknadsför Skåne som en smart och
hälsosam plats att bo, arbeta och besöka
För att uppnå målsättningen att bli ett levande
och innovativt nav, måste Skåne fokusera på att
integrera innovationssatsningar, arbetsmarknadsinsatser och politik för gott företagsklimat, attrahera
högutbildade samt behålla och utveckla innovativa
nyetableringar och mikroföretag. Detta förutsätter bland annat att regionen nyttjar sina befintliga
styrkor när det gäller att tillhandahålla bostäder,
använda förnybar energi och öka tillgängligheten.
Att säkerställa tillgången till bostäder och att skapa
en icke-segregerad bostadsmarknad är en nödvändig
förutsättning om Skåne vill attrahera och behålla
internationell arbetskraft med bred kompetens.
Detta är också en förutsättning för att de anställda
på Max IV och ESS ska välja att bosätta sig med
sina familjer i Skåne (istället för att exempelvis
pendla över Öresund) och bidra till dynamiken i
ekonomin. Med hänsyn till befolkningsökningen,
har bostadsutbudet i Skåne blivit relativt begränsat:
2009 byggdes bara en lägenhet per tio inflyttade
personer till regionen. Region Skåne har emellertid
begränsat inflytande över den nationella politik
som medverkar till bostadsunderskottet.

Skåne grönare. Dessutom, trots att regionen för
närvarande förbrukar mindre energi per capita än
det nationella genomsnittet, används en stor del i
offentliga miljöer och hushåll — två av de områden
som har störst potential till energibesparing. Det
finns ett betydande utrymme att förbättra regionens
energianvändning ytterligare. Regionen bör nyttja
denna möjlighet att arbeta med regionens Cleantech kluster genom att använda offentlig upphandling till att stödja innovationer och uppmuntra till
hållbara offentliga inköp i kommunerna.

Att förbättra transportförbindelserna och att öka
pendlingsmöjligheterna kommer att vara centralt
för att tillhandahålla en effektiv arbetsmiljö. Många
privata företag har pekat på svårigheten att rekrytera personal utanför arbetsplatsens närområde
och skulle vilja se fler förbindelser mellan Skånes
olika delar, för att på så vis skapa en större och mer
effektiv arbetsmarknad. För att minimera risken
att förbättrade kommunikationer leder till att fler
företag och mer arbetskraft försvinner från regionen, behöver infrastrukturinvesteringar genomföras
i kombination med integrerade regionala satsningar
inriktade på att stärka humankapitalet, främja
Likväl behöver Skåne kompensera för de begränsade företagsklimatet och förbättra kulturlivet på Skånes
möjligheterna att exploatera jordbruksmark genom
landsbygd. Bättre tillgänglighet i kombination med
att istället underlätta omvandlingen av outnyttjad
en förbättrad entreprenörs- och boendemiljö kan ge
industrimark. Samtidigt behöver regionen också ta
stor utdelning.
sig an den ökade segregationen bland befolkningen;
46 % av Skånes invånare bor i områden med en
Turism är en relativt liten sektor i Skåne. Inte desto
homogen svenskfödd befolkning och 18 % bor i
mindre finns det utrymme att öka sysselsättningen
områden med en hög koncentration av personer
och skatteintäkterna från branschen. För att bli ekofödda utanför OECD.
nomiskt hållbart på lång sikt, utan att vara beroende
av offentligt stöd, måste Skånes kulturtillgångar
Skåne har stora förutsättningar att ligga i framkant
locka en större utländsk publik till regionen. En
när det gäller användandet av förnybar energi även
möjlighet skulle kunna vara att profilera regionen
framledes. Regionen leder utvecklingen när det
som en hälsosam destination och bygga på regiogäller miljövänlig kollektivtrafik och har åtagit sig
nens starka position inom livsmedelsindustrin.
att alla stadsbussar ska vara fossilfria 2015 (regionTrots att turismnäringen sannolikt inte kommer att
bussar 2018). Däremot, med tanke på hur stor andel bli en stark tillväxtmotor i Skåne, kan offentliga och
av resorna i regionen som fortfarande görs med
privata investeringar i kultur- och naturtillgångar
bil — utsläppen av växthusgaser ökade med 3,5 %
tillsammans med en växande turismsektor ge betymellan 1990 och 2008 — får inte en utbredning av
dande fördelar, eftersom det skulle göra Skåne till
kollektivtrafiken försvinna från agendan att göra
en mer attraktiv plats att bo och arbeta på.
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Primary Structure av Jacob Dahlgren. Foto: Wanås Konst

Trots att Skåne är en framgångsrik region, finns ett
antal utmaningar att övervinna för att nå dess fulla potential
Skåne är strategiskt placerat vid porten till Nordeuropa och har bidragit väsentligt till den svenska
tillväxten. Åren före finanskrisen (2000-2007) bidrog Skåne med 12 % av den sammanlagda svenska
BNP-tillväxten, efter Stockholm och Västra Götaland. Precis före krisen när tillväxten i övriga Sverige
höll på att avta, ökade Skånes tillväxt och steg från
strax under 4,5 % för perioden 2005-2006 till över
7,1 % de följande två åren. Denna lovande trend
bröts dock när Sveriges tillväxt började sjunka 2008.
Skåne drabbades särskilt hårt av nedgången, men
gjorde en relativt snabb återhämtning 2009.

Trots en stark position i förhållande till andra
OECD-regioner är Skånes per capitatillväxt dålig
jämfört med resten av Sverige. Med en per capitatillväxt på 2,46 % under en tolvårsperiod före krisen
har Skåne varken följt samma takt som Stockholm
och Västra Götaland eller som riket som helhet.
Skåne halkar efter både det nationella genomsnittet
(som höjs av stark tillväxt i Stockholm) och genomsnittet för övriga svenska län.

Figur 2: Tillväxttakt (År 2000=100)
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Inflyttningen innebär att
regionen måste springa för att stå stilla
Den stagnerande tillväxten per capita i Skåne beror
till största delen på den betydande inflyttningen.
Den gör att regionen måste åstadkomma större sammanlagd tillväxt än de flesta andra regioner, bara för
att BNP-tillväxten per capita ska stiga. Inflyttningen
gör också avtryck i sysselsättningsgraden. Regionen
har historiskt uppvisat låga sysselsättningssiffror
och sysselsättningen på 74 % år 2010 var den lägsta
bland samtliga Sveriges län, även med hänsyn till
det stora antal invånare som dagligen pendlar över
Öresundsbron till Danmark. Ändå är andelen av
den arbetsföra befolkningen i Skåne som för närvarande inte är sysselsatt, men som söker sysselsättning, den högsta bland Sveriges län. Det antyder
att de arbetslösa inte faller ur arbetsmarknaden lika
snabbt som i många andra OECD-regioner, vilket
i sin tur tyder på att det finns avsevärt utrymme att
öka sysselsättningsgraden.
Skånes universitet och högskolor står för en betydande andel av landets utexaminerade studenter
(15 %), vilket ger en hög andel högskoleutbildad
arbetskraft i regionen. Samtidigt utmärks regionen
av ett betydande antal individer med enbart grundskoleutbildning — 16 % i Sydsverige jämfört med
endast 13 % i Stockholmsregionen. Dessa utbildningsmässiga skillnader har inte bara stor betydelse
för jämlikheten i samhället — de brukar även ärvas

från generation till generation — men också för
effektiviteten. Dessa skillnader måste vara i fokus
eftersom regionen har som mål att öka produktiviteten i tjänste- och innovationssektorerna, de sektorer som regionen är inriktad på. Mindre än 7 %
av nyföretagarna i Skåne utgörs av dem med enbart
grundskoleutbildning – vilket är den lägsta andelen
i Sverige.
Skåne har utmärkt sig som en av OECDs mest
innovativa regioner. Regionen har en välutbildad
befolkning och har, under det senaste decenniet,
rört sig mot mer kunskapsintensiva sektorer. Denna
framgång kan dock inte tas för given. Regionen
nyttjar ännu inte sin fulla potential på ett antal
områden. En stark utveckling inom innovationsområdet motsvaras inte av samma ökning i sysselsättning och tillväxt. En ung arbetskraft med varierande
bakgrund har kämpat för att finna arbeten som
motsvarar kvalifikationerna. Regionen riskerar att
inte fullt ut dra fördel av storskaliga investeringar,
såsom materialforskningsanläggningarna Max IV
och ESS, vilka kommer att bli bland de största
forskningsanläggningarna i Europa. Trots att regionen har lyckats väl med att identifiera sina svagheter
och lägga fram strategier för att möta dessa, finns
det fortfarande utrymme för förbättringar när det
gäller genomförandet.

Figur 3: BNP per löntagare jämfört med riksgenomsnittet
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Skåne kan göra mer för att för att använda sin
innovationsstyrka för att stärka tillväxten och sysselsättningen
Figur 4: Skåne tillhör en exklusiv skara av kunskaps- och teknologinav i världen

Skåne, som av OECD klassificeras
som ”kunskaps- och teknologinav”
uppvisar en välutvecklad innovationsstrategi, betydande andel av
forsknings- och utvecklingskostnaderna (nära 5 % av BNP), stark
akademisk närvaro och stor tillgång till högutbildade forskare och
anställda. Regionen är ledande när
det gäller insatser på innovationsområdet. För att komma vidare
måste nu regionens prioritering
läggas på den nyligen antagna
strategin för ”smart specialisation”
Detta för att ta tillvara konkreta
resultat av innovationer — utnyttja
dessa fördelar för en ökad tillväxt
och fler arbetstillfällen.

Lista på regioner: Danmark: Hovedstadsregionen, Finland: Södra Finland, Västra Finland, Norra
Finland, Frankrike: Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Sydkorea: Chungcheong, Nederländerna: Södra Nederländerna, Sverige: Sydsverige, Västsverige, Östra Mellansverige, Storbritannien: Eastern, South
West, South East, Tyskland: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, USA: Connecticut, Delaware,
Kalifornien, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New
Mexico, Washington.

Bättre uppföljning och utvärdering behövs
för att stödja ett vetenskapligt genomförande
Ett nödvändigt första steg för att identifiera innovationsstrategins syften är klart definierade och konkreta mål. Insamling av lämplig data och uppföljning är nödvändigt för att kunna finjustera strategin
och för att bedöma strategins initiativ i förhållande
till hur de bidrar till de strategiska målen. Konkreta
och jämförbara data om innovationers bidrag och
resultat, om klusters storlek, dynamik och partnerskap, om innovationsbaserade nyetableringar — deras lönsamhet, tillväxt och anställda — finns ännu
inte tillgängliga på regional nivå. Ett första steg blir
att få en komplett bild av pågående initiativ, därtill
behöver datainsamling vara en central del i genomförandet av innovationsstrategin.
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Att mäta mervärdet av strategins initiativ för att
kunna ge ett vetenskapligt beslutsunderlag till att
fortsätta och utöka lyckade initiativ — och avsluta
dem som inte lönar sig — är fortsatt en av Skånes
främsta utmaningar. Tydligare mått på framgång
skulle kunna minska osäkerheten och möjliggöra
bättre kontinuitet bland framgångsrika projekt.
Samtidigt skulle en utvärdering av projektens genomslag hjälpa aktörerna i innovationssystemet att
identifiera flaskhalsar och försäkra att de olika mellanhänderna kompletterar varandra för att därigenom bättre förena strategins mål med de konkreta
steg som krävs för att uppnå dessa.

Skåne kan göra mer för att främja
gränsöverskridande kluster- och innovationsarbete
Att kombinera kunskap med erfarenhet är en
framgångsrik väg mot ”entreprenörskap”. Denna
korsbefruktning kan följa två spår, där det första,
över klustergränserna, bör fokusera på att stödja experiment och på att utveckla expertis i gränssnittet
mellan regionala innovationsarenor – såsom mat,
life science och mobila medier. Skånes livsmedelsakademi utgör en bra förebild för potentiella initiativ
enligt denna princip.
Strategin för det andra spåret, som syftar till
gränsöverskridande samarbeten, måste fokusera på
internationella utbyten av idéer, teknologier och
affärsmetoder. Öresundsregionen står för 38 % av

de sammanlagda FoU-utgifterna i Danmark och
Sverige. En större internationell tillströmning av
forskare, anställda och studenter kommer att behövas om regionen ska kunna uppnå den mångfald
av kompetenser och erfarenheter som krävs av en
teknologiskt framgångsrik region. Skånes relativt
mångsidiga befolkning kan ses som en outnyttjad
tillgång för att förena idéer i ett bredare sammanhang. De nyligen höjda studieavgifterna för utomeuropeiska studenter och svårigheten att få kvalifikationer som erhållits utanför Europa erkända, kan
dock försämra regionens möjlighet att nyttja denna
tillgång.

Privata sektorn måste involveras mer i innovationssystemet
Regionens största utmaning är att skapa mervärde
av sina avsevärda innovationstillgångar. Att sätta
näringslivet i centrum bidrar till ett mer intensivt
fokus på värdeskapande innovationer och medverkar till att stärka kopplingen mellan innovation
och entreprenörskap. Utan denna koppling skördas
framgångarna av Skånes lyckade innovationsarbete
med största sannolikhet någon annanstans. Att öka
andelen privata investeringar i innovationsarenorna

är ett tillvägagångssätt för att öka den privata sektorns engagemang, samtidigt som man får tillgång
till dess investeringsexpertis. Den privata sektorns
medverkan i utvecklingen av den regionala innovationsstrategin är ett positivt steg i denna riktning.
Den privata sektorn måste stå i centrum av processen, inte enbart för utvecklingen av strategin utan
även för granskning och implementering av den.

Skåne bör genomföra ett parallellspår till innovationsstrategin
Innovationsstrategin bör löpa längs två parallella
spår. Ansvaret för det första, ”teknikdrivna”, spåret i
innovationsstrategin — stödet till högre utbildning
och processer för teknikutbyte — kommer även fortsättningsvis i första hand vara beroende av nationella styrinstrument. Den regionala styrningen bör
fokusera på det andra spåret, att vidga basen och
stärka genomslagskraften av regionala innovationer.
Att vidga basen för innovationer kommer att kräva
politik inriktad på att utöka antalet aktörer i innovationsarbetet. Detta inbegriper att öka engagemanget

bland små- och mikroföretag i innovationsprocessen, att stötta innovation i den offentliga sektorn
— en viktig prioritering i ett läge med en åldrande
befolkning, minskade offentliga utgifter och ökande
kostnader för grundläggande offentliga åtaganden
— liksom att stödja icke-teknologisk innovation.
Samtidigt måste den regionala handlingsplanen fokusera på att stärka innovationens genomslagskraft,
både vad gäller tillväxt och sysselsättning, genom att
främja tillväxt hos småföretagare.
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Forskning vid Lunds universitet. Foto: Mikael Risedal

Arbetsmarknadspolitiken måste
ses som en viktig del av tillväxtpolitiken
Skåne har varit framgångsrikt med att attrahera
människor till regionen — både från övriga Sverige
och utomlands. Däremot har denna demografiska
dynamik inte alltid kunnat översättas till ekonomisk
dynamik, varför regionen ofta underpresterat när
det gäller resultat per capita. Nationell arbetsmarknadspolitik har fortfarande stort fokus på kortsiktiga
åtgärder för att förbättra arbetslösheten, exempelvis
genom anställningssubventioner. Dessa utgör 59 %
av de aktiva arbetsmarknadsåtgärderna, jämfört med
ett OECD-snitt på endast 31 % (OECD 2001a).

En regional handlingsplan har därför en viktig roll
i att främja en mer dynamisk och framåtblickande
politik som uppmuntrar företag att erbjuda arbetstagare långsiktigt hållbara anställningar. Sådana
styrmedel skulle kunna inkludera yrkesträning och
lärlingsplatser — åtgärder som har ett starkt inslag av
medverkan från den privata sektorn för att säkerställa yrkesfärdigheter och yrkeslämplighet – liksom
att inrikta sig mot de grupper som står inför störst
utmaningar på arbetsmarknaden — utrikes födda,
kvinnor och ungdomar.

Figur 5: Sysselsättningsgraden i svenska län 2010
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Mer kan göras för att förverkliga
inflyttades bidrag till Skånes tillväxt…
Den nationella lagstiftningen som syftar till att
integrera inflyttade i Sverige är välutvecklad. Det är
det högst rankade landet i världen enligt ett index
för integrationsfrämjande åtgärder. Likväl är skillnaderna i tillträde till arbetsmarknaden tydliga.
Årslönen för anställda med ett ursprung utanför
OECD-länderna är betydligt lägre än vad de svenskfödda kollegorna med motsvarande utbildningsnivå
har. Skillnaden sträcker sig från 50 000 kronor om
året för anställda med gymnasieutbildning till 111
000 kronor om året för anställda med avslutad
forskarutbildning. Den regionala handlingsplanen
måste fokusera på att minska hinder för integration,
förbättrad acceptans och tillträde till arbetsmarknaden. Styrmedlen kan inbegripa främjande av social
sammanhållning, att underlätta erkännandet av
utomeuropeiska examina i den privata sektorn och
att arbeta för att få lokala företag att bättre nyttja de
inflyttades potential.

taget förefaller de nyanlända vara mindre produktiva än de som redan har slagit sig ner i regionen.
Detta är i sig inget problem och deras närvaro är
fortfarande positiv ur ett ekonomiskt perspektiv,
under förutsättning att de är mer produktiva i Skåne
än i det land de har lämnat. Om Skåne emellertid
vill undvika en mycket stor grupp lågproduktiv
arbetskraft, måste regionen försäkra sig om att produktiviteten hos de nyanlända ökar snabbt. Detta
för att på så vis få upp de inflyttade på de högre
produktivitetsnivåerna där den övriga befolkningen
befinner sig. I korthet betyder detta att svenska och
utlandsfödda inflyttare till Skåne antingen blir en
tillgång eller en börda på lång sikt — vad de blir
beror till stor del på offentliga beslut.

Inflyttningen till regionen, som redan kännetecknas
av en ojämn befolkningstäthet, centreras till städerna Malmö och Lund. Regionen har en utmaning i
att integrera den nya befolkningen och säkerställa
att de finner produktiv sysselsättning där deras erfarenheter kommer till nytta och förstärks. På det hela

Figur 6: Sysselsättningsgraden i förhållande till ursprung och utbildningsnivå
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Ystad Studio Film Camp. Foto: skane.com © Martin Lindeborg

…samt för att underlätta övergången
från skola till arbete för ungdomar
I krisens kölvatten har frågan om att hantera ungdomsarbetslösheten och att underlätta övergången
från skola till arbetsliv blivit en viktig fråga för
Skåne. Sysselsättningsgraden för ungdomar ligger
20-30 % lägre än den totala sysselsättningen, samtidigt som regionen har en stor andel ung befolkning. Det finns ett starkt samband mellan hur länge
en person har varit arbetslös och vilken förmåga
denne har att återgå till arbete. Om ungdomar inte
återvänder till och integreras på arbetsmarknaden
innebär detta att krisen kan skada såväl ekonomisk
utveckling som sociala förhållanden i Skåne under
lång tid framöver. Nationella åtgärder, såsom jobbgaranti för unga, kan på regional nivå kompletteras
inte bara med åtgärder för att stärka utbildningsinsatser utan även med insatser för att bättre matcha
utbudet av utbildningar i skolan som motsvarar
efterfrågan i den privata sektorn. Det kommer att
krävas samarbete mellan kommuner, skolor och den
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privata sektorn för att säkerställa att yrkesutbildningar och praktiska utbildningar skapar studenter
som är redo för arbetsmarknaden. Insatser från den
privata sektorn kan omfatta, men behöver inte begränsas till, synpunkter på kursinnehåll, bidrag till
specialutrustning och tillhandahållande av lärlingsplatser.
Utöver att matcha utbud med efterfrågan, är det
också viktigt att matcha efterfrågan med efterfrågan.
Det vill säga, att matcha ungdomarnas efterfrågan
på utbildningar — och deras ambitioner — med
den kompetens som kan ge dem möjligheter på
arbetsmarknaden. Yrkesvägledning och mentorskap
blir i detta sammanhang viktiga verktyg, liksom att
identifiera samt utveckla karriärmöjligheter och karriärvägar. Detta kan ge mer långsiktiga ambitioner
samtidigt som det frigör ingångsjobb för kommande
generationer.

Skåne kan dra nytta av utökade arbetsmarknadsregioner
För att säkerställa en tillväxt som inkluderar alla,
samtidigt som befolkningen växer, måste Skåne
arbeta med att både utvidga och fördjupa arbetsmarknaden. Möjligheter att utvidga arbetsmarknaden finns i både öst och väst. I västra Skåne skulle
en integrering av arbetsmarknaden över Öresund
kunna medföra en betydande ökning i antalet arbetstillfällen för Skånes arbetskraft — särskilt i ljuset
av de betydande infrastrukturinvesteringar som planeras i östra Danmark. I takt med att befolkningen
på den danska sidan av sundet åldras och att åldersskillnaden mellan dem som lämnar arbetsmarknaden och de som kommer till ökar, kan den unga
arbetsföra befolkningen i Skåne komma att möta
en bättre arbetsmarknad, särskilt om de flaskhalsar i
Öresundsintegrationen som beror på juridiska, skattemässiga och regelmässiga skillnader åtgärdas. Det
kan även finnas möjligheter att vidga arbetsmarknaden i östra Skåne, där värdekedjorna är längre.
Beslut om ytterligare integrering måste dock baseras
på en noggrann analys av funktionella marknader
och möjliga komplement och synergier.

Det finns två möjliga vägar att vidga Skånes arbetsmarknad. Först och främst bör Skåne satsa på
att nyttja sin starka innovativa miljö, att utvidga
den entreprenöriella basen. Omfattande regionala
investeringar för att främja entreprenörskap har lett
till att Skåne blivit en av de mest dynamiska regionerna i Sverige när det gäller antalet nyetableringar i
förhållande till den totala mängden företag. Däremot har regionen den lägsta andelen företag startade av personer med enbart grundskoleutbildning.
En handlingsplan för att främja innovationer bland
en bredare bas av potentiella entreprenörer, genom
utbildning och bättre tillgång till kapital för invandrare, kvinnor och unga, skulle bidra till en fördjupad regional arbetsmarknad och fler arbetstillfällen
till regionens växande befolkning. En andra möjlighet att fördjupa lokala arbetsmarknader ligger i
regionens förmåga att attrahera välutbildad arbetskraft internationellt genom att erbjuda en attraktiv
miljö som uppmuntrar dessa och deras familjer att
bosätta sig i området.

Figur 7: Mellankommunal arbetspendling 2008
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Hur bidrar du?
• Hur ska Skåne bli en ännu mer attraktiv och innovativ region?
• Hur utnyttjar vi vår växande befolkning på bästa vis?
• Hur ska fler få bättre livskvalitet?
• Hur ska Skåne kunna utnyttja ESS och Max IV fullt ut?
• Hur kan vi förbättra skolresultaten i Skånes alla delar?
• Hur får vi en bättre matchning mellan utbildning och efterfrågan hos
arbetsgivarna?
• Hur gör vi för att öka hälsan i befolkningen?
• Vad kan du och din verksamhet bidra med för att Skåne ska bli en
smart och hälsosam region?

OECD är en internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling. Målet
för verksamheten är att genom analys och utbyte av erfarenheter stimulera till långsiktig ekonomisk tillväxt och sysselsättning i hela världen.

Norra Hamnen i Helsingborg. Foto: skane.com©sydpol.com
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SKÅNES
STYRKOR
OCH
UTMANINGAR.
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