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Förord
Skåne är en expansiv region och mycket av Sveriges totala tillväxt är beroende av
utvecklingen i Skåne. Samtidigt påverkas Skåne av det som händer i vår omvärld. Placeringen
nära kontinenten skapar närhet till stora marknader och ökar investeringsviljan i området. På
den skånska åkermarken växer hälften av allt som odlas i Sverige vilket lockar stora
livsmedelsproducenter till regionen. Närheten mellan tätorter är större i Skåne än i någon
annan del av Sverige. Denna flerkärniga ortsstruktur på en begränsad yta gör att begreppen
landsortsnära tätort och tätortsnära landsbygd väger lika tungt i Skåne.
Överlag är tillgången och närheten till kommersiell och offentlig service relativt god i Skåne
– särskilt i en nationell jämförelse. Men det finns en tendens till att serviceläget stadigt håller
på att försämras, vi ser affärer läggas ner och avståndet till serviceutbud öka. Utan
mobiltäckning, bredband, kommunikationer, postgång, transporter, tillgång till attraktiva
bostäder, dagligvaruhandel och drivmedel så minskar Skånes och den skånska landsbygdens
viktiga roll i Sveriges utveckling.
Vi är övertygande om att nya kreativa servicelösningar på landsbygden är en viktig byggsten
för en välmående framtid. Med Regionala Serviceprogrammet samlar vi krafterna för att
gemensamt skapa ett attraktivt Skåne.
Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 har tagits fram i en arbetsgrupp med
representanter från Skånes kommuner, Hela Sverige Ska Leva/Skåne, Ekonomihögskolan i
Lund, Centrum för Publikt Entreprenörskap, SLU Alnarp, Länsstyrelsen Skåne, Malmö
Högskola, Leader Skåne och LRF Skåne. Region Skåne har koordinerat processen och arbetet
har letts av Artcom AB.

Vision
Visionen för det Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 är att ”Stärka Skånes
attraktionskraft” - landsbygden och dess tillgång till kommersiell, offentlig och idéburen
service spelar en viktig roll för regionens attraktivitet som helhet.
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Förutsättningar för en attraktiv Skånsk landsbygd
Iakttagelser i omvärlden berättar om en ny samhällsstruktur som inte alltid har tillräckligt med
kapacitet för att tillgodose flera av våra viktigaste samhälleliga behov. På landsbygden blir
det till exempel tydligt i bristen på varor, tjänster och dåligt utbyggt bredband vilket i sin tur
leder till avfolkning och minskat skatteunderlag. För att en region ska vara attraktiv behöver
olika beståndsdelar fungera som varandras motorer för tillväxt och utveckling. Perspektiv
som stad/land, penta helix-konstellationer och en stärkt dialog mellan EU-stat-regionkommun-lokalt-enskilde medborgaren är centrala för utvecklingsarbetet.
Under den senaste tioårsperioden har befolkningen i Skåne ökat med närmare 10 %, i faktiska
tal från 1 152 697 invånare 2003 till 1 263 088 invånare 2012. Befolkningsmässigt är Skåne
den näst mest tätbefolkade regionen i Sverige med 112 invånare per kvadratkilometer, bara
Stockholmsregionen är mer tätbefolkad. Befolkningstätheten är dock inte jämnt fördelad i
Skåne - det finns en skiljelinje där de sydvästra delarna är betydligt mer tätbefolkade. I
grunden är dock skillnaderna relativ små och den flerkärniga och täta strukturen är något som
genomsyrar hela regionen.

Befolkningstäthet Skåne 2011. Visar befolkningsmängden inom en radie på 2,5 km från
varje punkt i kartan och skalan sträcker sig från 0 till ca 200 000 invånare.
Markanvändning, tillgänglighet och flerkärning ortsstruktur. Strukturbild för Skåne. Regional utveckling,
Region Skåne 2011. Källa: Skånedatabasen 2011.

Attraktionskraft är ofta tätt sammankopplat med service, tillgänglighet och utbud – men synen
på vad som gör en landsbygd attraktiv skiljer sig åt. För vissa kan det handla om att ha nära
till livsmedel och annan service, för andra är det naturen och miljön som lockar eller närheten
till en flygplats och snabbt bredband som avgör. Men det finns också andra attraktionskrafter
som driver på intresset för att leva och verka på landsbygden – det som rör en plats estetik, en
anda eller ett socialt och kulturellt klimat som lockar.
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Den övergripande utmaningen för Skåne är att balansera det minskande serviceutbudet i
förhållande till ett ökande intresse av att bosätta sig på landsbygden. Exempel på strukturella
trender som gynnar landsbygdens utveckling är bland annat en återerövring av ”livet på
landet”, jakten på autencitet och en blomstrande grön besöksnäring. Det här är också trender
som ställer krav på fungerande infrastruktur, adekvat servicenivå och mötesplatser som ger
möjlighet till ett rikt socialt liv på landsbygden.
Parallellt med ett växande intresse för landsbygden har antalet dagligvarubutiker i Skåne
minskat med 57 butiker (-7,5 %) under åren 2002-2012. Sedan 2009 har dessutom 32
drivmedelsstationer lagts ner (-7 %). Dock har lokala initiativ till viss del satt stopp för den
negativa trenden genom att etablera små betalstationer på mindre orter och den vikande
kurvan för dagligvaruhandeln har så smått börjat peka uppåt.

Livsmedelsbutiker i Skåne 2012
1104 stycken
Statistikkälla: Tillväxtanalys. Bearbetning
Region Skåne.
Kartkälla: Lantmäteriet.
Bearbetad av Enheten för Samhällsanalys
Region Skåne 2014-02-13

Drivmedelsstationer i Skåne 2012
352 stycken
Statistikkälla: Tillväxtanalys. Bearbetning
Region Skåne.
Kartkälla: Lantmäteriet.
Bearbetad av Enheten för Samhällsanalys
Region Skåne 2014-02-13
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I Skåne ligger byarna tätt och de flesta landsbygdsborna har nära till både dagligvaror och
drivmedel - exempelvis hade endast 750 personer längre än tio minuters resa med bil till
närmsta dagligvarubutik år 2012. Men här finns en obalans. Medan de sydvästra delarna
fungerar som navet för utvecklingen brottas de nordöstra delarna med vikande tillväxt med
följd att tillgången på service försämras i de här områdena. Som en reaktion på den negativa
utvecklingen har lokala initiativ mobiliserat nya servicelösningar. Ett av dessa goda exempel
är Huraöd i nordöstra Skåne - en by på 250 personer som bestämde sig för att ta över den
nedläggningshotade affären och starta ett utvecklingsbolag. Idag rymmer den gamla
livsmedelsbutiken café, pub, livsmedel, bensinstation, sopsortering och en rastplats. Andra
byar som också utmärker sig är Röstånga med sin samägda livsmedelsbutik, välbesökta
byakrog och nu senast med ett initiativ för lokalt ledd åldringsvård. Och ön Ven som letar nya
sätt att hantera allt ifrån sjukvård, bränsle till transporter, kontanthantering och annan
kommersiell service.

Infrastruktur i Skåne. Flygplatser, järnväg, kommersiella hamnar
Statistikkälla: Tillväxtanalys. Bearbetning Region Skåne. Kartkälla: Lantmäteriet.
Bearbetad av Enheten för Samhällsanalys Region Skåne 2014-02-13.

Ett växande hot är också det generationsskifte som står för dörren. Flera av de små och
medelstora verksamheterna på landsbygden, inte minst inom lantbruket och de gröna
näringarna, kan komma att få svårt att överleva när ägarna går i pension. Läget hotas också att
försämras av att många kommuner inte är proaktiva när det gäller landsbygdens servicefrågor
och service omnämns alltför sällan i kommunernas översiktsplaner och näringslivsprogram oavsett om det gäller kommersiell, offentlig eller idéburen service.
En annan bromsmekanism är också den långsamma utvecklingen av bredband via fiber. I
Bredbandsstrategi för Skåne är målet att 95% av Skånes hushåll och 100 % av offentliga
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förvaltningar senast år 2020 ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband via fiber med en
kapacitet av minst 100 Mbit/s. Idag har 6 % av Skånes landsbygdsbor möjlighet att ansluta sig
till bredband via fiber med hög kapacitet, det på en yta som utgör 96 % av Skånes totala
geografi. Vi kan konstatera att en mycket kraftig intensifiering avseende utbyggnadstakten av
bredband kommer att krävas under de närmsta åren – inte minst är det viktigt för att Skåne
ska fortsätta utgöra en attraktiv del av Sverige för entreprenörer, nya företag, studerande,
besökare och redan bofasta och för att regionen även i framtiden ska kunna hävda sig på en
internationellt konkurrensutsatt marknad.
En utbyggnad av bredbandsnätet är också en förutsättning för en fortsatt effektivisering av
skola, vård och omsorg och övrig offentlig förvaltning samt ur demokratisynpunkt då
möjligheten att uträtta tjänster och att ha tillgång till information via nätet ständigt utvecklas.
Utan bredband med hög kapacitet är det svårt att locka unga att bo kvar på landsbygden, att få
fler yrkesgrupper och företag att vilja etablera sig utanför städerna och att underlätta för en
växande besöksnäring.

Tillgång till bredband
via fiber med 100 Mbit/s.

Möjlighet till uppkoppling via fiber med 100 Mbit/s utanför tätort med fler än 200 invånare.
Källa: PTS Kartläggning 2012
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Förra programperioden
Förra programperioden hade som övergripande syfte att tillsammans med nationella,
regionala och lokala aktörer långsiktigt utveckla och främja tillgången till kommersiell och
offentlig service på landsbygden i Skåne. Detta i avsikt att skapa förbättrade förutsättningar
för människor att bo där de vill, för företag att verka var de vill och för att underlätta för
besökare att vistas här under kortare eller längre perioder. Vår ambition har också varit att
åstadkomma bättre nyttjande av landsbygden som potential för tillväxt, utveckling,
entreprenörskap, innovation och sysselsättning. Allt med målet att skapa ett attraktivt Skåne.
Insatsområden i Regionala Serviceprogrammet under perioden 2010-2013
1. Bibehållen tillgång till basal service
Kristianstad kommun har under perioden genomfört ett mycket gediget och ambitiöst
arbete kring inventering och utveckling av nuvarande kommersiella, offentliga och
idéburna serviceutbud i kommunen. Arbetet har haft stor betydelse för utformning av
Kristianstad kommuns nya landsbygdsprogram och har också uppmärksammats
nationellt.
2. Innovativ upphandling
Som en direkt följd av det av Tillväxtverket år 2011 regionalt genomförda projektet
Lärande om innovativ upphandling startade i oktober 2012 LRF Skåne, Region Skåne
och Livsmedelsakademin projektet Upphandling Närproducerat. Projektets syfte är att
stimulera entreprenörskap på landsbygden och påvisa möjligheterna till ökad handel
mellan producenter av lokalproducerade livsmedel och offentliga aktörer, såsom
Skånes kommuner och Region Skåne.
3. Grön rehabilitering
Projektet Naturunderstödd Rehabilitering har haft personer med lättare depressioner
och utbrändhet som målgrupp. I projektet har 150 patienter och 11 gårdar på den
skånska landsbygden deltagit. Gårdar som erbjudit vård i en grön miljö. De gårdar
som deltagit har erbjudits olika former av information och utbildningsinsatser för sin
företagsutveckling och för att stärka sin affärsmässighet. Projektet har etablerats som
vårdmetod inom Region Skånes ordinarie verksamhet.
4. Förbättrad flexibilitet i leverans och transport
Exempel på initiativ inom insatsområdet är samordning mellan busslinjers tidtabeller
och företags arbetstider samt planering och etablering av transportcentraler för
effektivisering av transporter och minskning av miljöbelastning.
5. Ny kommersiell service och service på nytt sätt
Inom insatsområdet har nya servicelösningar, nya modeller för företagsutveckling,
bredbandsutbyggnad, lokala utvecklingsnoder och utveckling av nya tjänster inom
vård och rehabilitering tagits fram. För information och spridning av initiativ och
resultat inom insatsområdet har webbplatsen www.servicelandet.se skapats.
Rika på erfarenheter från förra programperioden kan vi konstatera att lokal utveckling vinner
på att det skapas plattformar som gynnar långsiktiga lösningar framför projekt som riktar in
sig på att hantera akuta behov. En av framgångsfaktorerna har visat sig vara att satsa på ett
gediget förankringsarbete – ju mer kraft som läggs på att i tidigt skede mobilisera all tänkbar
kapacitet runt ett behov, desto bättre fungerar föreslagna lösningar. Andra framgångsfaktor
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har visat sig vara att bygga tillit där behovet av trygghet är som störst och att stimulera ett
starkt lokalt ledarskap som leder och utvecklar idéer på ett inspirerande och professionellt
sätt.
Serviceprogrammets viktigaste roll har framförallt varit att fungera som katalysator och bistå
utvecklingsprocesser genom att på olika sätt boosta de krafter som redan finns i den lokala
miljön. Programmet har också bidragit med att koppla samman intressenter och motverkat
den tröghet som ibland finns inom och mellan olika strukturer. Vi har också sett ett behov av
att öka samspelet mellan lokala krafter - så som enskilda personer, idéburna organisationer
och kommunen - men även mellan andra offentliga aktörer för att på så sätt mobilisera
kapacitet både inom och utom etablerade system.

Insatsområden 2014-2018
Syftet med det Regionala Serviceprogrammet i Skåne är att skapa förutsättningar för
långsiktig tillväxt och utveckling – det gör vi genom att prioritera ramverk och plattformar
som kan stödja processer snarare än att investera i enskilda projekt.

1. Satsa på kreativa servicelösningar
Fler innovativa idéer behövs – vi lever i ett nytt paradigm som på ett genomgripande sätt har
ändrat på spelreglerna för tillväxt. Motorerna för den samtida utvecklingen är bland annat
internet, en ökad internationalisering och tillgången till nya produktions- och
kommunikationsverktyg vilka har skapat helt nya förutsättningar för innovationer.
Mål:
Utbyggd infrastruktur.
Fler digitala lösningar.
Innovativa servicelösningar.
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Prioriteringar
1.1 Nya distributionsformer
Distribution och logistik är dyrt, resurskrävande och belastar miljön. Nya former av mobila
leveranser och självbetjänade servicepunkter skulle kunna erbjuda lösningar som inte bara
underlättar distribution, utan även bidrar till att öka utbudet. Sätt att nå dit kan vara att
sammanföra helt olika branscher, utveckla nya kanaler och satsa på otraditionella
transportmedel.
1.2 Starkare infrastruktur
Det är inte bara ett väl utbyggt bredbandsnät som underlättar livet på landsbygden - även om
det är en av de hetaste frågorna - infrastruktur för transporter och nätverk är också centrala.
Exempel på strukturella lösningar kan vara bilpooler och digitala mötesplatser för
samskapande likt www.servicelandet.se. Strategisk utveckling av servicelösningar måste
prioriteras varför bevakning av och kunskap om utvecklingen inom det digitala området är
avgörande.

2. Bygga lokal kapacitet
Bästa jordmånen för att skapa hållbar utveckling finns i den lokala miljön. Här finns ofta den
handlingskraft, idérikedom och kapacitet som krävs för ett långsiktigt och framgångsrikt
resultat.
Mål
Fler lokala initiativ.
Kunskap i strategisk utveckling.
Etablera kreativa plattformar.
Prioriteringar
2.1 Stärka det lokala ledarskapet
Det är viktigt att stötta eldsjälar som har kraft och entusiasm att driva igenom sina idéer om
nya servicelösningar. Men det är kanske ännu viktigare att stötta eldsjälars utveckling till
strukturellt starka ledare genom kompetensutvecklande insatser. Det strukturella ledarskapet
innefattar alla de olika aktörer som verkar på landsbygden inom den offentliga, privata och
idédrivna sfären. Exempel på kompetensutvecklingssatsningar är till exempel
styrelseutbildning, ledarskapsprogram, bolagsbildning, finansieringsmöjligheter och kunskap
om lokal ekonomi.
2.2 Skapa nya finansieringsformer
Traditionella resurser räcker många gånger inte till för att tillgodose servicebehovet på
landsbygden och nytt kapital måste in i systemet. Intressanta lösningar kan vara att utveckla
digitala finansieringsplattformar, få igång ett lokalt CSR arbete, göra lokala
finansieringsanalyser eller designa nya modeller för delägarskap och riskvilligt offentligt
kapital.
2.3 Satsa på lokala utvecklingsnoder
Att utveckla landsbygden handlar i mångt och mycket om att formulera framtidsbilder, om att
fantisera och ha modet att tänka nytt. I en tid av snabba förändringar och nya spelregler har
kreativa idéer blivit hårdvaluta. För att främja innovationsklimatet på landsbygden behövs
etablering av mötesplatser, arenor och utvecklingsnoder som fångar upp och boostar kreativa
idéer på olika sätt – och där det också finns utrymme att testa, misslyckas och lyckas. Miljöer
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som innovationshubar och förinkubatorer och upprättande av en idébank kan komma att
utgöra delar i landsbygdens eget innovationssystem.

3. Nyttja landsbygden mer
Attraktionskraft på landsbygden har många dimensioner och kan sträcka sig från att tilltala de
mest basala behoven till att vi ser möjlighet till ett självförverkligande. Möjligheten till att
förverkliga idéer, att kunna leva ett rikt liv både socialt och miljömässigt - och en landsbygd
full av rörelse är faktorer som påverkar. Tillgänglighet och praktiska lösningar likaså.
Mål:
Starkare relationer mellan stad och land.
Större kapacitetsutnyttjande av landsbygdens resurser.
Bättre samsyn och flexibla strukturer.
Prioriteringar
3.1 Bättre dynamik mellan stad och land
Vi behöver sudda ut gränserna mellan stad och land - först när vi ser och uppfattar Skåne som
ett kan vi fullt ut nyttja den potential som finns i hela regionen. Ett sätt att skapa samsyn är att
utveckla nya former av delägarskap mellan stadsbor och landsbygdsbor, till exempel
samägande av biogasanläggningar eller andelsägande i djur på landet. Andra sätt kan vara
digitala lösningar som kopplar samman odling på landet med livet i staden via ”digitala
bönder” eller utveckla tätare samarbeten mellan universitet/högskola och aktörer på
landsbygden.
3.2 Ökat kapacitetsutnyttjande av landsbygden
Ett sätt att driva på utvecklingen är att öka efterfrågan på servicelösningar genom att bättre
nyttja de tillgångar som finns på landsbygden och satsa på att få igång större aktivitet. Redan
nu görs insatser inom hälsoområdet på till exempel naturunderstödd rehabilitering och
rekreation. Kunskapsuppbyggnad hos producenter, leverantörer och offentliga aktörer kring
offentlig upphandling kan underlätta produktionen av lokalproducerade varor och tjänster och
på så sätt stimulera till både nya produkter och till en mångfald av utförare. Andra sätt kan
vara att i större utsträckning erbjuda landsbygdsborna det utbud som oftast finns i staden men
mer sällan på landet, så som t ex bondens egen marknad eller lokala matkassar.
3.3 Behovsstyrd utveckling
Landsbygden får livskraft av värdeskapande allianser - en förutsättning för att dessa ska
uppstå är att det finns en stor förståelse och respekt mellan de som opererar på landsbygden.
Därför behöver fler arenor skapas som kan samla landsbygdens alla aktörer till gemensamma
utvecklingsinsatser, exempelvis vad gäller upphandling av lokalproducerade tjänster eller
produkter, nya driftsformer, nya finansieringsformer eller nya ägarformer.
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Koppling till andra utvecklingsprogram i Skåne
I mars 2010 lanserades EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 som ett svar på hur EU:s
medlemsländer gemensamt ska utveckla sin konkurrenskraft på världsmarknaden samt möta
den ekonomiska kris som unionen befunnit sig i sedan 2008. Europa 2020 syftar till att skapa
en smart och hållbar tillväxt för alla. På regional nivå i Skåne möter vi den utmaningen med
hjälp av den Regionala utvecklingsstrategin för Skåne och med den Internationella
innovationsstrategin för Skåne. EU:s strukturfonder ska under programperioden 2014-2020
finansiera insatser som bidrar till att uppnå målen i Europa 2020. Det Regionala
strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 2014-2020 utgör ett finansieringsverktyg för
genomförandet av regionala strategier och kan också fungera för att finansiera insatser
kopplade till det Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018. De tydligaste
beröringspunkterna berör innovationer, bredbandsutbyggnad och energieffektivisering. Även
Landsbygdsprogrammet kommer att vara en viktig finansieringskälla för insatser inom det
regionala serviceprogrammet. Lokalt ledd utveckling (LLU) kommer även fortsättningsvis
med hjälp av Leadermetoden att vara såväl en finansieringskälla som en strategisk
utvecklingsaktör vad gäller regionala serviceprogrammet. LLU kommer under 2014-2020 att
genomföras som en flerfondslösning med medel från åtminstone EU:s jordbruksfond,
regionalfond och socialfond. En sådan lösning ligger väl i linje med regionala
serviceprogrammets tänkta insatser.
Det Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 har således kopplingar till och samspelar
med strategier och processer på EU-nivå, nationell, regional och lokal nivå såsom EU 2020,
den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, Landsbygdsprogrammet i
Skåne, Regionala Utvecklingsstrategin för Skåne, den Internationella Innovationsstrategin för
Skåne, Det Regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge 2014-2020,
Bredbandsstrategi för Skåne och skånska kommuners landsbygdsprogram.

Insatsplaner på årsbasis
Den regionala processen förutsätter en aktiv dialog för att fylla programmets prioriterade
områden med relevant innehåll. Programmets roll är att skapa förutsättningar för en god
serviceutveckling på den Skånska landsbygden och se till att processen fungerar så smidigt
som möjligt.
Genomförandet av Skånes Regionala Serviceprogram förutsätter en nära samverkan med
programmets samtliga intressenter. Intressenterna är framförallt lokala aktörer och personer
som aktivt engagerar sig i bygdens serviceutveckling, idéburna organisationer, Skånes
kommuner, partnerskapet, landsbygdsaktörer, näringslivet, banker och andra möjliga
medfinansiärer.
Serviceprogrammet utgör ramverket för programperioden 2014-2018. Inom ramen för
programmet formuleras varje år insatsplaner som syftar till att leda fram till programmets
övergripande mål. Varje initiativ kommer att bedömas utifrån programmets urvalskriterier.
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Urvalskriterier
Initiativ och idéer kopplade till det Regionala Serviceprogrammet 2014-2018 kommer att
prioriteras och stämmas av mot följande kriterier:
1. Initiativets koppling till Regionala Serviceprogrammets insatsområden.
2. Initiativets bidrag till att uppfylla programmets målsättningar.
3. Initiativets bidrag till att stärka Skånes attraktionskraft.
4. Initiativets bidrag till en bättre balans mellan olika geografiska delar i Skåne.
5. Initiativets förankring hos berörda, adekvata parter och i sitt sammanhang.
6. Initiativets förutsättning att vara långsiktigt hållbart.
7. Sökandens kompetens att genomföra initiativet.
8. Är jämställdhetsperspektivet beaktat i initiativet?
9. Bidrar initiativet till att uppfylla Skånes miljömål?
10. Bidrar initiativet till en större mångfald på den skånska landsbygden?
11. Bidrar initiativet till en ökad integration mellan människor?
12. Vilka vinner på att idén genomförs?

Uppföljning och revidering
En del av kvalitetssäkringen är den årliga uppföljningen av programmets framskridande och
möjligheten att revidera insatser vid behov. Mätinstrument för revidering är en avstämning
mot uppsatta mål och en bedömning av utvecklingsprocessen i stort. Stöd i arbetet kan t ex
vara intressentdialoger, observationer, intervjuer och utvärderingar. Lärandet sker också
genom reflektionsseminarium och strategisk kommunikation på det sätt som vi finner
lämpligt.
Serviceprogrammet kommer att ha sin årliga uppföljningsprocess sista kvartalet varje
programår, dvs oktober-december 2014, 2015, 2016, 2017 och inför slutrapportering oktobernovember 2018. Slutrapport lämnas till Tillväxtverket 31 januari 2019.

Organisering och partnerskapet
Region Skåne har uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna i Skåne.
Regeringen har erbjudit Region Skåne att för perioden 2014-2018 utarbeta och genomföra ett
regionalt serviceprogram. Det Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 ska utarbetas
med hänsyn till och tillvaratagande av erfarenheter och kunskap från den tidigare
programperioden 2009-2013. Programmet ska bygga på en analys av behoven på landsbygden
i Skåne och ska utformas så att kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan utföras under
programperioden. Programmet ska också utformas för att i möjligaste mån samverka med
övriga program för regional tillväxt i Skåne.
Regeringens vision är att Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i.
Tillgänglighet till service är en av många viktiga förutsättningar för att kunna ta tillvara på
tillväxtpotential, samtidigt som tillgänglighet till grundläggande service för kvinnor, män och
företag är en viktig del i arbetet med att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer i hela landet.
Arbetet inom det Regionala Serviceprogrammet Skåne 2009-2013 har resulterat i att nya
satsningar på samverkanslösningar genomförts mellan EU-nivå, nationell, regional och lokal
nivå men också mellan offentlig, privat, akademisk och idéburen sektor. Nya typer av
mötesplatser har växt fram och kopplingen mellan tillgänglighet till service och samhällets
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utveckling har blivit tydligare. Inom ramen för det Regionala Serviceprogrammet Skåne
2009-2013 har en samordning skett mellan aktörer och mellan samhällets sektorer i syfte att
öka tillgängligheten till service på den skånska landsbygden. Detta arbete ska fortsätta inom
ramen för det Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018.
Genomförandet av det Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 kommer under
programperioden att koordineras och faciliteras av Region Skåne och genomföras av vid varje
tillfälle och vid varje givet initiativ adekvata parter från nationell, regional och/eller lokal
nivå.
Till det Regionala Serviceprogrammet Skåne 2014-2018 kommer ett partnerskap att knytas
bestående av representanter från Skånes kommuner, Länsstyrelsen Skåne, SLU Alnarp, Hela
Sverige Ska Leva/Skåne, LRF Skåne och den Idéburna sektorn i Skåne.
För att tillse att rätt kompetens och rätt aktör alltid är knuten till respektive genomförande
under programperioden kommer vid behov även andra aktörer, än de ovan nämnda, att
adjungeras till och delta i plattformens arbete.
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