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Innehåll
1 Inledning............................................................................................................................ 3
Metod och genomförande ....................................................................................................................3
1.1
RUS:ens struktur följer i huvudsak kraven i den nya förordningen ......................................... 5
1.2
Det finns behov av att se över RUS:ens struktur och mål för ökad ändamålsenlighet .......... 6
1.3
Slutsatser: en bra grund men kan utvecklas för att göra tydligare skillnad ..........................14

Bilaga 1. Analys av styrdokument med relevans för RUS ....................................................... 16
1.4
De främsta ställningstaganden och delstrategier som styrdokumenten belyser .................20
1.5
Överblick och urval av planer som lyfts fram i förordningen för regionalt tillväxtarbete ....27
Referenser. Lista över samtliga dokument som ingår i analysen ......................................................35

2 (36)

1

Inledning
Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS) arbetades fram i en bred process genom analyser, möten
och samtal under ett par års tid med kommuner, myndigheter, näringsliv, branschorganisationer,
idéburen sektor med flera. Regionfullmäktige beslutade om den regionala utvecklingsstrategin i juni
2014. Målbilden för strategin är ”Det öppna Skåne 2030”.
Region Skåne är enligt lag (2010:630) regionalt utvecklingsansvarig vilket bland annat innebär ansvar
för att utarbeta och fastställa den regionala utvecklingsstratgin och att samordna insatser för dess
genomförande. Vidare ansvarar Region Skåne för att följa upp, låta utvärdera och årligen till
regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
Kontigo har under våren 2018 haft Region Skånes uppdrag att utvärdera arbetet med Skånes
regionala utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030”. Uppdraget omfattar fyra delar:
1.

Struktur och förändringslogik för RUS

2.

Användning och genomförande av RUS

3.

Samhandling inom ramen för RUS

4.

Syntes: sammanfattning, slutsatser och rekommendationer

Detta är delrapport 1 som har fokus på den regionala utvecklingsstrategins struktur och
förändringslogik. Denna del av uppdraget innebär att besvara följande frågor:
•

Är Skånes RUS strukturerad på ett sätt som bidrar till dess möjligheter att nå sina syften,
samt i enlighet med gällande lag och förordning?

•

Skapar RUS:ens struktur goda förutsättningar för aktörernas arbete med den regionala
utvecklingen?

•

Fungerar RUS:ens mål och driver de ”genomförandet” av RUS?

•

Vilka möjligheter till uppföljning ger RUS?

En del av Kontigos granskning handlar om en analys av styrdokument med relevans för RUS. Detta
omfattar styrdokument hos de regionala utvecklingsaktörer som identifierats och intervjuats i
uppdragets del 1. Den övergripande frågan är om, och på vilket sätt RUS fått genomslag i och
fungerar som styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet.

Metod och genomförande
Denna delrapport har genomförts som genom en granskning av RUSens struktur och logik med
utgångspunkt i en förändringsteori, det vill säga hur det är tänkt att RUS ska fungera och påverka i
det regionala utvecklingsarbetet.
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Vidare har Kontigo även granskat 45 styrdokument inom följande områden:
•

Relevanta interna strategier/planer och verksamhetsplaner

•

Särskilda uppdrag och direktiv till avdelningar/enheter

•

Budget och fördelning/prioritering av utvecklingsmedel

•

Strategier och planer för regionalt utvecklingsarbete i Skåne

Analysen består av en kvalitativ granskning av dokument kopplat till den regionala
utvecklingsstrategin och dess olika ställningstagande och delstrategier.
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2

Analys av struktur och logik

2.1

RUS:ens struktur följer i huvudsak kraven i den nya
förordningen
I förordningen om regionalt tillväxtarbete 2017:583 ställs ett antal krav på den regionala
utvecklingsstrategin. Utifrån frågeställningen om RUS:ens struktur är utformad i enlighet med
förordningen är följande paragrafer i förordningen enligt Kontigo de viktigaste:
•

RUS:en ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi och innehålla mål och
långsiktiga prioriteringar

•

RUS:en ska bidra till samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

•

RUS:en ska utgå från en analys av de särskilda regionala förutsättningarna liksom av
funktionella samband inom och mellan län och olika orter

•

Strategin ska bygga på samverkan och förankring lokalt och regionalt, även med
näringslivet och civilsamhället

•

RUS:en ska beakta ett antal angivna europeiska, nationella och regionala strategier och
program

•

RUS:en ska löpande uppdateras

Det är Kontigos bedömning att Det öppna Skåne 2030 är en samlad och sektorsöverskridande
strategi. Strategin innehåller olika typer av mål och prioriteringar. Den fråga vi ska återkomma till
nedan handlar främst om huruvida vi kan hävda att Skånes RUS verkligen innebär att det regionala
tillväxtarbetet ges förutsättningar för långsiktiga prioriteringar. Förordningstexten är i det
sammanhanget inte mer precis än vad som nämnts här, så den ger inget tydligt stöd för huruvida vi
ska bedöma om RUS:en i Skåne möter förordningens krav på att ge långsiktiga prioriteringar eller
inte. Vi återkommer därför i den diskussionen i kommande sektioner i detta avsnitt.
Kontigo menar att RUS:ens struktur är väl förankrad och ger förutsättningar för samverkan inom
Skåne och mellan olika regionala och nationella aktörer. Detta får bedömas tydligt i linje med
förordningens krav.
Vi har inom ramen för studien särskilt undersökt hur RUS:en beaktar ett antal angivna strategier. De
flesta av de strategier och program som refereras eller relateras till i Det öppna Skåne 2030. Vår
bedömning är att RUS:en genom en begränsad uppdatering kan anses relatera till samtliga angivna
strategier.
Vi har också analyserat relationen i omvänd riktning, dvs. i vilken utsträckning kan andra
handlingsplaner, program och strategier sägas relatera och referera till RUS:en. Den förra frågan kan
sägas handla om huruvida nationella och sektorsspecifika program får genomslag i Skånes regionala
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utvecklingsarbete. Men denna fråga handlar om huruvida Skånes prioriteringar får genomslag i
exempelvis det sektorsspecifika arbetet.
Kontigo har med detta syfte analyserat innehållet i 45 styrdokument inom följande områden:
•

Relevanta interna strategier/planer och verksamhetsplaner

•

Särskilda uppdrag och direktiv till avdelningar/enheter

•

Budget och fördelning/prioritering av utvecklingsmedel

•

Strategier och planer för regionalt utvecklingsarbete i Skåne

Resultaten från analysen redovisas i detalj i bilaga 1
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 5 av de 45 analyserade dokumenten var utgivna före
RUS:en kom till och därför knappast kunnat direkt referera till denna. Totalt 30 dokument
refererade explicit till RUS:en Således var det 10 dokument utgivna efter RUS:en som inte refererade
till RUS:en. I figuren nedan ser vi att det finns en viss variation i vilka av RUS:ens delstrategier som
refereras eller relateras till i dessa dokument. Främst är det strategier inom ställningstagandena 2
och 3 - Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor respektive Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga
ortstruktur - som refereras till i dokumenten. Detta kan sannolikt i hög grad förklaras av att det finns
flera analyserade dokument inom de områden som främst är aktuella i dessa avseenden.
Figur 1 Strategiers och programs referenser till RUS:en
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2.2

Det finns behov av att se över RUS:ens struktur och
mål för ökad ändamålsenlighet
6 (36)

Den överordnade frågan för detta avsnitt är således: Är Skånes RUS strukturerad i enlighet med vad
man kan hävda är en rimlig förändringsteori för regionala utvecklingsstrategier?
I många sammanhang inleds ett utvärderingsarbete med att utvärderaren söker rekonstruera den
logik som projektet eller programmet ifråga bygger på. Detta kallas oftast för programlogik eller
förändringsteori. Det är i utvärderingssammanhang en viktig byggsten i vad som brukar kallas
Theory Driven Evaluation, dvs. en metametod för att leda arbetet med utvärdering av komplexa
program och projekt. 1 En typisk sådan programlogik eller förändringsteori kan se ut som framgår av
figuren nedan.

Figur 2 En generell förändringsteori för projekt och program

Om vi börjar från höger i figuren så är utgångspunkten att vi har ett nuläge (ett förhållande, en
situation eller liknande) som vi vill förändra genom vår insats. Inledningsvis för vi en diskussion om
vilken förändring som vi önskar uppnå, vilka typer av förändringar som behövs för att åstadkomma
ett önskat nytt läge, vad detta kräver i termer av aktiviteter eller projekt samt vilka resurser som
krävs för att åstadkomma en sådan utveckling. De viktigaste delarna i en förändringslogik är
egentligen pilarna mellan rektanglarna i figuren ovan. Det är där vi måste ställa oss frågor som:
Räcker den här resurser för de aktiviteter/projekt vi vill genomföra? Om dessa aktiviteter
genomförs, finns det belägg för att de är så bra att vi kan förvänta oss resultaten i programlogiken?
Och, finns det skäl att tro att resultaten från projektet verkligen kan förändra situationen i nuläget? I
den analysen kan man luta sig mot forskning om samband och utvärderingar av effekter mellan olika
typer av insatser och förväntade resultat.
I analysen av en sådan förändringsteori ligger huvudfokus just på de förväntade kausala länkarna.
Här finns två klassiska farhågor, som kan innebära att kausaliteten mellan ledan upphävs. Vi brukar
kalla dem för en läckageeffekt och en gapeffekt. Läckageffekten skulle i det sammanhanget innebära
att en aktivitet eller ett projekt inte producerar det resultat som avses i förändringsteorin, utan att
resultatet blir något annat. Detta är en vanlig situation som grundar sig i att vi inte på förhand säkert
vet vilka resultat en given insats producerar. Gapeffekten kommer av vi har aktiviteter eller projekt
som inte tydligt kommer att bidra till något av de förväntade resultaten i projektet eller
programmet. Den vanligaste orsaken till detta är att starka intressen ofta kan vara knutna till själva
genomförandet av enskilda aktiviteter. Intressenterna vill kanske fortsätta att genomföra de
aktiviteter de känner sen tidigare och de de har personal för. Det är aktiviteterna som ger intäkter
till projektorganisationen och utsikten att finansiera ett fortsatt genomförande av en aktivitet som

Donaldson, S. I:, 2012, Programme Theory-Driven Evaluation – Strategies & Applications, Chen, H. T. 2013,
Practical Programme Evaluation, Theory Driven Evaluation and the Integrated Evaluation Perspective.
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man önskar genomföra innebär ibland att kopplingen mellan aktiviteten och projektets resultatmål
kan komma att försvagas.

2.2.1 Hur kan vi se på RUS:en i förhållande till det regionala
tillväxtarbetet?
Ovanstående är en programlogik eller förändringsteori utformad med utgångspunkt i ett projekt
eller ett program med egen budget, med egna mål och med en egen verksamhet att driva och
genomföra. Detta stämmer dock bara delvis överens med vad den regionala utvecklingsstrategin är.
I detta avsnitt är huvudsyftet att diskutera hur den regionala utvecklingsstrategins förändringsteori
ser ut för Skåne. RUS:en uppvisar både likheter och skillnader med ett komplext projekt eller ett
program. På en nivån är RUS:en ett slags program där insatser av olika slag identifieras i syfte att nå
överordnade mål som rör en slags förändring i ett givet tillstånd. Samtidigt finns ingen avsatt budget
och heller ingen tydlig genomförandeprocess. Istället är RUS:en en strategi som ska påverka andra
aktörer, deras grundläggande uppdrag och verksamheter samt särskilda program och strategier som
redan är beslutade och RUS:en ska därigenom bidra till att samordna och ”styra” dessa strategier
och aktörers verksamhet mot RUS:ens överordnade mål.
I figuren nedan illustreras vad vi skulle vilja kalla för RUS:ens förändringsteori. Centralt i figuren
arbetar kommuner och regionens förvaltningar med sina sektorsspecifika verksamheter för att
skapa en hållbar regional utveckling. Till detta arbete knyts en rad olika tematiska strategier och
program, som både kan vara sektorsspecifika och sektorsövergripande (t.ex. kring kultur,
kollektivtrafik eller innovationer). De har det gemensamt att de syftar till att påverka, styra och
förmera aktörernas verksamhet i riktning mot en mer gynnsam regional utveckling. Det är sedan
”utanpå” denna struktur som RUS:en läggs och ska verka. RUS:en ska fånga in verksamheten hos
regionens förvaltningar, hos kommuner och hos andra aktörer i regionen, fånga upp andra strategier
och handlingsprogram samt genom en övergripande samordning, fokusering, långsiktighet, etc.
förmå styra och påverka såväl aktörerna, deras verksamheter och de andra program och strategier
så att de tydligare än annars styr i riktning mot att ytterligare stärka regionens utveckling. Om
RUS:en fungerar ska vi, som en följd av RUS:en förvänta oss en snabbare och tydligare förbättring av
nuläget i regionens utveckling, än utan RUS:en. Detta genom tydligare prioritering av insatser mot
mål och prioriteringar i RUS.
Figur 3 En förändringsteori för RUS:ar
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Annorlunda betraktat kan vi säga att RUS:ens:
•

Aktivieteter är att samordna, styra och påverka aktörer och strategier mot ökad
samordning och koncentration mot de övergripande målen för regionens utveckling

•

Resultat handlar om huruvida samordningen och koncentrationen av aktörernas insatser
verkligen stärks

•

Effekter är den påverkan på regionens utveckling som denna samordning och
koncentration har

Frågan för detta avsnitt blir då huruvida Skånes RUS kan sägas ge uttryck för en rimlig
förändringsteori, såsom illustrerats ovan. Vi undersöker detta genom att analysera hur man i RUS:en
utformat mål och målstruktur, hur man relaterar RUS:en till aktörerna i regionen och deras generella
uppdrag och verksamheter samt hur RUS:en relateras till övriga strategier och handlingsprogram i
regionen. I uppdragsbeskrivningen lyfts frågan om RUS:en som ett styrande dokument fram som en
grundläggande fråga. Vi menar att frågan är bredare än så och snarast bör formuleras som ”Ger
RUS:en förutsättningar att bygga en samordnande och styrande process för det regionala
utvecklingsarbetet?”

2.2.2 RUSEN:s övergripande struktur, förändringsteori och
genomförandeplan
Utgångspunkten för strategin tas i en målbild om det öppna Skåne år 2030. I denna slås det bland annat fast
att:
” 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. ”

Denna övergripande målbild eller vision har sbrutits ner i fem, så kallade, ställningstaganden. Dessa
kan ses som en form av nedbrytning av målbilden ovan och beskriver var Skåne, som region, ska
vara år 2030. De fem ställningstaganden är:
1.

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

2.

Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

3.

Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur

4.

Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster

5.

Skåne ska vara globalt attraktivt

Tillsammans kan man hävda att detta utgör beskrivningen av det önskade tillståndet i regionen år
2030. Skåne ska vara en öppen och inkluderande region som attraherar människor och kapital.
Detta betyder att livskvaliteten ska stärkas, tillväxten öka, hela Skåne ska ges utvecklingsmöjligheter
genom att prioritera flera kärnor, Skåne ska vara innovativt i utvecklingen av välfärdstjänster och
kapital och kompetens från världen ska uppfatta Skåne som attraktivt. Målen inom dessa
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ställningstaganden preciseras sedan i sammanlagt 29 resultatmål, som är tidsatta till att vara
uppnådda till 2030.
Exempel på dessa mål är:
•

Skåne ska ha en exportandel som är högre än riksgenomsnittet

•

Skåne ska ha minst 1,5 miljoner invånare

•

Fler myndigheter ska vara lokaliserade till Skåne

•

Arbetslösheten i Skåne ska vara lägre än riksgenomsnittet

•

Fler medborgare ska vara nöjda med sitt liv (jämfört med 2014)

Utöver det övergripande målet, de fem ställningstagandena och de 29 resultatmålen är RUS:en
också nedbruten i ett stort antal delstrategier – totalt 31 st. Delstrategierna ger snarast en mer
detaljerad bild av vad som ska göras och hur det ska göras för att förverkliga ställningstagandena.
Genomförandet av RUS:en är i övrigt beskrivet både i själva strategidokumentet och i den interna
genomförandeplan som Region Skåne tagit fram. En nyckelformulering från strategins
genomförandekapitel är:
”Hur detta ska göras är upp till alla utvecklingsaktörer att utveckla och agera kring”.
Med andra ord är logiken i förändringsteorin tydlig när det gäller vem som bär ansvaret för att
arbeta mot de uppställda målen. Det är här tydligt att alla aktörer, såväl offentliga som andra, måste
engageras i detta arbete.
I huvudsak beskrivs två typer av fora för att organisera detta arbete:
•

Arenor av samarbeten och grundade i flera samarbetsaktörer, såsom t.ex. Mötesplats
Skåne, Attraktionskraft Skåne eller Skånskt ledningsforum. Inom de olika arenorna träffas
aktörerna, som kan bestå av breda samhällskonstellationer, och diskuterar vilka de viktiga
frågorna inom respektive område är.

•

Handlingsprogram och strategier för att styra och påverka arbetet inom olika tematiska
områden såsom t.ex. Skånes Livsmedelsstrategi, Cykelstrategin,
Kompetensförsörjningsstrategin

Knyter vi då an till förändringsteorin i figuren ovan så ser vi att vi i Skåne har:
•

En övergripande målbild om Det öppna Skåne

•

Det övergripande målet bryts ned i fem ställningstaganden, som i huvudsak beskriver ett
slags framtida önskvärt tillstånd för regionen som ska bidra till att förverkliga den
övergripande målbilden

•

Sammanlagt 31 olika delstrategier som preciserar vad som behöver göras för att nå målen
och hur detta ska göras.
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•

Sammanlagt 29 resultatmål som i olika grad kvantifierar de fem ställningstagandena
(övergripande målen)

•

En plan för att påverka aktörer och verka via befintliga och nya strategier och
handlingsplaner, där återkommande dialog mellan breda parter från flera sektorer i s.k.
arenor utgör en viktig del medan t.ex. återkommande kommunikation och uppföljning är
andra centrala delar.

Vi har nu presenterat förutsättningarna för en RUS i form av en generell struktur och
förändringsteori, som betonade RUS:ens roll i att driva en samordning och koncentration av resurser
till viktiga strategiska frågor och därigenom påverka såväl offentliga som privata utvecklingsaktörer i
genomförandet av deras uppdrag och att även påverka utformningen och genomförandet av andra
strategiska handlingsprogram.
Låt oss nu se hur väl ”Det Öppna Skåne 2030” svarar upp mot de krav man kan ställa på en RUS för
att den ska vara funktionell enligt redogörelsen ovan.

2.2.3 Den övergripande strukturen speglar en realistisk förändringsteori
Ser vi till den övergripande strukturen för Det öppna Skåne så är det vår bedömning att RUS:en är
väl strukturerad utifrån de möjligheter och begränsningar som gäller. Mest konkret är den i sina
beskrivningar av målen, särskilt de nedbrutna målen. Relativt stort utrymme ges också att definiera
de kvantitativa målen som i huvudsak är formulerade i termer av önskat framtida tillstånd.
Det finns vidare en stor medvetenhet om att RUS:en genomförs i ordinarie verksamheter hos
kommuner och i regionens förvaltningar, men i hög grad också i det arbete som privata företag,
myndigheter och organisationer och inte minst idéburna organisationer lägger ner. RUS:ens uppgift
ses vara att påverka detta arbete så att vi snabbare når målen i Det öppna Skåne. Mest konkret
förväntas den här påverkan ske genom redan existerande och nya handlingsprogram, särskilda
strategier etc. Till detta föreslår RUS:en att genomförandet också ska underlättas av årliga dialoger i
de s.k. arenorna. Vi förstår syftet med dessa som att de ska ytterligare konkretisera och kunna
prioritera om bland de mål som ställs i RUS:en och indirekt och genom sina medlemmar påverka
utvecklingsaktörerna i Skåne.

Figur 4 Det öppna Skåne 2030:s förändringsteori
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2.2.4 Målen är många men ger begränsad vägledning för prioritering
och kraftsamling
En utmaning som vi ser det är målen på den övergripande nivån är relativt övergripande, både i den
s.k. visionen och i de fem nedbrytningarna av den. De kvantitativa målen kan förstås ses som en
ytterligare precisering av de önskade tillstånd som strategin syftar till att uppnå.
Det allvarligaste tillkortakommandet i det här avseendet, och kanske också med RUS:en som sådan,
är avsaknaden av tydliga prioriteringar. Varken i den övergripande målbilden eller i de fem
ställningstagandena framträder tydliga prioriteringar för arbetet. Detta reflekteras sedan i den stora
mängden delstrategier – hela 31 stycken. Bristen på prioritering återspeglas också i det stora antalet
kvantitativa mål.
Många av målen är också mycket svåra för aktörerna i Skåne att påverka, ens med en starkt
organiserad samverkan. Andra delar i målen kräver mindre av samverkan utan är mera en
organisations huvudansvar. Häri, menar Kontigo, ligger nyckeln till ett spetsigare regionalt
utvecklingsarbete. Utifrån en analys av vilka av de 29 resultatmålen där en starkare samverkan
mellan aktörerna är nödvändig för måluppfyllelsen borde det vara möjligt att landa i skarpare
målformuleringar och i sådana som tydligare kräver en samverkan.
Figur 5 Sammanfattande beskrivning av målstruktur (inklusive delstrateiger) i Det Öppna Skåne 2030

1

Vision/ målbild för Skåne 2030

5 ställningstaganden

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet.
Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor.
Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur.
Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster.
Skåne ska vara globalt attraktivt.

31 delstrategier

4

25 resultatmål (fördelat på ställningstagande)

Vi är medvetna om att en RUS måste ha ett brett perspektiv, som tar hänsyn till en rad olika
områden och frågor som dockar in i en rad olika processer. Den nya förordningen pekar tydligt ut
det spektra av frågor och processer som RUS:en bör hantera. Agenda 2030 innebär också det
sannolikt att de breda och allomfattande RUS:arna ”är här för att stanna”. Samtidigt bör det inte
vara RUS:ens uppgift att bara ”ringa in” allt regionalt utvecklingsarbete som pågår i en region.
RUS:en måste om den ska finnas kvar åtminstone ha potential att göra en tydlig skillnad.
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Kontigo har därför i andra sammanhang lanserat tanken på en RUS i två steg – en basnivå som
möter upp kraven på bredd såsom de formuleras exempelvis i förordningen och en spetsnivå där
man identifierar ett mer avgränsat antal frågor som har en tydlig regional logik där det t.ex. krävs att
man får ett väl fungerande samarbete mellan aktuella aktörer. I figuren nedan åskådliggör vi denna
idé.
Figur 6 En RUS i "två nivåer": En bred bas och en spets för att göra skillnad

2.2.5 Målen är delvis svåra att följa upp
Vi ser att målen i Det öppna Skåne 2030 domineras av övergripande mål över vilket tillstånd vi vill se
i regionen 2030 uttryckt i de fem ställningstagandena. Vidare preciseras dessa i 29 mer kvantitativt
inriktade resultatmål. De kvantitativa målen är relativt enkla att följa upp. Utmaningen kopplat till
detta är dock att de är svåra att relatera till RUS:en och till huruvida RUS:en kan anses framgångsrik
eller inte. Målen påverkas i hög grad av faktorer som ligger långt från de skånska aktörernas kontroll
och inflytande, åtminstone i det korta perspektivet. Detta är inget unikt för Skånes RUS eller för den
här typen av regionala program och strategier över huvud taget. En anna utmaning är att även om vi
kan koppla enskilda mål till insatser som aktörerna genomför så har vi mycket små möjligheter i att
följa upp i vilken mån som RUS:en verkligen har gjort en skillnad i dessa avseenden.
I RUS:en finns även beskrivningar av vad som behöver göras och hur utmaningarna ska tacklas,
främst genom de 31 delstrategierna och i genomförandeplanen. Dessa är dock inte heller
strukturerade på ett sätt som möjliggör en tydlig uppföljning. Det är också vår bedömning att man
inte enkelt kan följa upp hur väl man lyckas i att stärka samordning eller fokusering av insatserna via
en uppföljning av delstrategierna. Härigenom är det Kontigos bedömning att varken målstrukturen
eller uppföljningen av målen är anpassad till RUS:ens verkliga förändringsteori i tillräcklig
utsträckning.

2.2.6 Svårt skapa tillräckligt stark genomförandeorganisation
När RUS:en genom dess mål inte tydligt förmår att identifiera de prioriteringar som verkligen skulle
skapa en spets i det regionala utvecklingsarbetet återstår istället att vi har en tydlig
genomförandeorganisation. Ett genomförande som genom de återkommande forumen (arenorna)
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skulle kunna åstadkomma den prioritering och driva det inventeringsarbete som är nödvändigt för
att hitta de frågor som en fungerande RUS-process ska driva.
VI ska förstås återkomma till i andra delrapporter hur arbetet med att samordna och förmera
insatserna i verksamhet och strategier och handlingsprogram fungerar i praktiken. VI kan dock se att
det finns vissa utmaningar i det sätt man organiserat arbetet på. Flera av arenorna – t.ex.
Mötesplats Skåne, Attraktionskraft Skåne eller Skånskt ledningsforum - drivs såvitt vi kan bedöma
det i form av årligen återkommande dialogkonferenser. Kontigo befarar att detta blir en allt för
allmän organisatorisk form för att kunna påverka aktörerna i någon mer substantiell mening. För att
genomförandet ska kunna fungera som ett verktyg för fokusering och omprioritering av aktörernas
ordinarie insatser eller för att skapa nya skarpa strategier och handlingsprogram krävs en mer
strukturerad och kanske smalare form som också ges mer av kontinuitet än vad som sker inom de
nuvarande arenorna.

2.3

Slutsatser: en bra grund men kan utvecklas för att
göra tydligare skillnad
Skånes RUS – Det öppna Skåne 2030 – är i grunden strukturerad på ett ändamålsenligt sätt. I
huvudsak finns en konsekvent genomförd struktur som bygger på en realistisk förändringsteori, dvs.
en strukturerad tanke om vilken roll som RUS:en ska spela i regionens utvecklings- och
tillväxtarbete. RUS:en uppfyller också de krav som anges i förordningen om regionalt tillväxtarbete.
Det är dock några områden där vi menar att RUS:en hade kunnat utformas på ett sätt som tydligare
tagit vara på de insikter som återspeglas i förståelsen av förändringsteorin. De handlar om
formulering och struktur för målen, om avsaknaden av tydliga prioriteringar för att RUS:en ska
kunna göra skillnad samt om en otydlig plan och struktur för ”genomförandet”.
För det första ser vi brister i målformuleringar som närmare kan fånga vad RUS tillför för extra
dimensioner eller gör annorlunda, jämfört med om vi inte hade haft en RUS. Ställningstagandena –
som kan tolkas som övergripande inriktningsmål för RUS – hade kunnat vara tydligare i detta
avseende. Det är annars främst de 29 resultatmålen kopplade till ställningstagandena, som Kontigo
menar har låg relevans för en uppföljning av hur RUS:en utvecklas och lyckas. Ur ett
styrningsperspektiv i en så komplex strategi som RUS är, menar vi vidare att det stora antalet mål i
sig är problematiskt. Den typ av resultatmål som presenteras i RUS menar vi istället bättre hör
hemma på nivån under RUS kopplat till konkreta handlingsplaner som utgår ifrån RUS.
För det andra menar vi att RUS saknar tydliga prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet. Vi har
ovan beskrivit det som att RUS:en har två huvuduppgifter. Dels att beskriva innehåll och huvudsaklig
riktning i samtliga delar av det regionala utvecklingsarbetet, dels att identifiera ett antal mer
avgränsade frågor eller utmaningar där det krävs av aktörerna att man genom samverkan och extra
ansträngningar möter dessa utmaningar. Utgångspunkter för ett sådant arbete finns inom vissa
delar av strategin, t.ex. i ställningstagandena Det flerkärniga Skåne och Stark och hållbar
tillväxtmotor. Men RUS hade kunnat vara spetsigare och prioritera skarpare utifrån analysen av
utmaningar och möjligheter. Det är framför allt genom att våga göra den typen av avgränsningar och
prioriteringar som en RUS verkligen kan göra skillnad. Det är också denna i del vi menar att ”Det
öppna Skåne 2030” hade kunnat vara tydligare. Samtidigt är vi medvetna om att breda
framtagande- och förankringsprocesser i övergripande strategier, ofta mynnar ut i kompromisser
rörande prioriteringar och ställningstaganden.
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För det tredje menar vi att en tydligare spets i RUS:en, skulle drivas och genomföras i de arenor och
strategier/handlingsplaner som är knutna till RUS:ens genomförande. Om vi önskar ett spetsigare
regionalt tillväxtarbete måste dock organiseringen av sådana arenor och strategier stärkas. Framför
allt behöver den politiska förankringen stärkas, inte minst när det gäller arbetet att ta fram verkligt
strategiska frågor för den regionala utvecklingen.
En RUS i två steg innebär också att ”basen” i RUS:en kan läggas fast långsiktigt. Det vi i denna
rapport beskrivit som ”spetsen” kan vara en del i den löpande uppdateringen som förordningen
föreskriver. Härigenom kan RUS:en också ges en förmåga att fungera mer agilt och respondera på
omvärldens förändringar och de nya utmaningar och möjligheter som dessa skapar.
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Bilaga 1. Analys av styrdokument
med relevans för RUS
I följande bilaga redovisas en sammanställning av regionala strategier, program och planer med
relevans för RUS ”Det öppna Skåne 2030”. Tabell 1 nedan är en sammanställning av samtliga
ställningstaganden och delstrategier i Skånes regionala utvecklingsstrategi.
Tabell 1. Det Öppna Skåne – ställningstaganden och delstrategier
Ställningstaganden

1. Skåne ska erbjuda framtidstro
och livskvalitet

2. Skåne ska bli en stark hållbar
tillväxtmotor

3. Skåne ska dra nytta av sin
flerkärniga ortstruktur

Delstrategier
1.1 Stärka individens egen kraft och frihet
1.2 Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt
eget liv
1.3 Stärka möjligheten till livslångt lärande
1.4 Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften
1.5 Dra nytta av kulturen som utvecklingsfaktor
1.6 Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa
1.7 Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer
1.8 Säkerställa att platsen Skåne mår bra
2.1 Öka Skånes innovativa förmåga
2.2 Förbättra matchningen på arbetsmarknaden
2.3 Bygg en stark utbildningsregion
2.4 Agera för fler investeringar och finansieringsmöjligheter i
regionen
2.5 Dra nytta av samhällseffekterna kring ESS och MAX IV
2.6 Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag
3.1 Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
3.2 Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor
3.3 Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne
3.4 Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive behov och
utveckla samspelet mellan dem
3.5 Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt
3.6 Stärka det regionala samarbetet

4. Skåne ska utveckla
morgondagens välfärdstjänster

5. Skåne ska vara globalt
attraktivt

4.1 Underlätta människors möjligheter att påverka
välfärdsutbudet
4.2 Säkerställa en personcentrerad vård
4.3 Utveckla framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg
4.4 Investera i förändringsledarskap och samutveckling
4.5 Säkerställa att alla barn har tillgång till en bra skolgång
5.1 Göra Skåne mer känt i omvärlden
5.2 Dra nytta av Skånes internationella befolkning och profil
5.3 Göra Skåne till internationellt föredöme
5.4 Stärka den internationella tillgängligheten
5.5 Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden
5.6 Agera strategiskt på nationella och internationella arenor
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Kontigo har valt att utgå ifrån följande frågeställningar i vår granskning av strategidokumenten:
•

Finns det en hänvisning till RUS:en i strategidokumentet?

•

På vilket sätt hänvisar dokumentet till RUS, generellt eller specifikt?

•

Om specifikt – på vilket sätt?

•

Vilket år antogs dokumentet?

•

Vad för typ av dokument är det?

•

Kan man utläsa något kring hur finansiella medel fördelas utifrån dokumentet?

Kontigos dokumentgranskning består av en blandning av styrdokument. Vi har valt att kategorisera
dessa i fem olika grupper, vilka är följande:
•

Strategi. Utgår från visionen och beskriver vägen mot det önskvärda tillståndet inom ett
eller flera verksamhetsområden. Strategin kan innehålla kort- och/eller långsiktiga mål.
Strategin bryts ned i konkreta åtgärder som beskrivs i program och planer. Strategin gäller
tillsvidare. Strategin beslutas av kommunstyrelsen.

•

Program/plan. Beskriver långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt och är vägledande för
beslut och styrning. Innehåller övergripande mål, inriktning och aktiviteter för det
avgränsade området 2.

•

Policy. Ett kortfattat dokument som ger en övergripande blick om specifika, strategiskt
viktiga områden. En policy är vägledande för beslut och styrning och innehåller
grundläggande synsätt och viljeinriktning.

•

Handlingsplan. En sammanställning av aktiviteter som ska leda till uppsatta mål. Den
beskriver vad som ska göras inom ett visst område, vem/vilka som ansvarar för
genomförandet, och när det ska vara klart.

•

Budget. Anger skattesats, ekonomiska ramar och politisk viljeinriktning som regionen skall
förhålla sig till. Regionfullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan inför varje nytt
år.

Figur 7 nedan innehåller en sammanställning av samtliga styrdokument fördelat efter kategori.

Reglementen anger verksamhet och arbetsformer för nämnder. Regionfullmäktige klargör
befogenhetsfördelning mellan nämnder. Varje nämnd upprättar därefter arbets- och delegationsordning inom
nämnden

2
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Figur 7. Fördelning baserat på dokumenttyp
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En övervägande majoritet av dokumenten utgörs av strategier samt program och planer. Kontigo vill
betona att ett flertal kategoriseringar är svåra att särskilja rent definitionsmässigt däribland
framförallt strategi, policy, program och plan. Kategoriseringen syftar främst till att göra
dokumentportföljen överskådlig.
Figur 8. Är dokumentet utgivet innan den Regionala utvecklingsstrategin?
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En större andel av dokumenten (40st) är framställda/utgivna efter eller samma år som den skånska
regionala utvecklingsstrategin ’Det Öppna Skåne’. Endast fem av styrdokumenten är utgivna innan
2014. Bland dessa förekommer bland annat Policy om barnperspektivet i Region Skåne, Strategi för
det flerkärniga Skåne samt Handlingsplan Integration för regional tillväxt 2013-2020.
Figur 9. Hur många av styrdokumenten refererar till agenda 2030?
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När det kommer till i vilken utsträckning som dokumenten refererar eller knyter an till arbetet med
de globala målen och Agenda 2030 visar det sig att endast ungefär en fjärdedel gör detta. Detta
betyder dock inte att styrdokumenten helt saknar resonemang/beskrivningar från de 17 globala
målen och delmålen, utan istället att det saknas en direkt referens till FN:s gemensamma
hållbarhetsagenda. I Region Skånes verksamhetsplan och budget för 2018 betonas kopplingen
mellan RUS:en och Agenda 2030:
”Den regionala utvecklingsstrategin ska i högre grad knyta an till målen i FN:s Agenda 2030.
Strategin utgår ifrån att de aktiviteter som genomförs ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbara. Därmed är Det öppna Skåne både en strategi för hållbar samhällsutveckling och en
tillväxtstrategi. Region Skåne ska under 2018 söka att bli en Fairtrade-certifierad region”
Andra dokument som refererar till Agenda 2030 är främst styrdokument med en internationell
koppling samt med fokus på miljö, transport/mobilitet eller livsmedel.
Figur 10. Hur många av dokumenten hänvisar till den Regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne
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Vid frågeställningen huruvida dokumenten hänvisar till RUSen framkommer det från Kontigos analys
att ungefär 30 stycken på något vis hänvisar specifikt till ”Det Öppna Skåne” eller med benämning
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endast på den regionala utvecklingsstrategin. En tredjedel av styrdokumenten refererar inte direkt
till någon av benämningarna. Fem av dessa dokument utgavs innan den Det Öppna Skåne (2014).

2.4

De främsta ställningstaganden och delstrategier som
styrdokumenten belyser
Följande del beskriver huruvida samtliga ställningstaganden och delstrategier förekommer i de 45
strategidokumenten. För att förenkla analysen har Kontigo valt att kvalitativt bedöma huruvida
respektive styrdokument problematiserar kring de ämnen som delstrategin belyser. I många fall
resonerar styrdokumenten mer kring innehållet i ett ställningstagande/delstrategi snarare än en
direkt referens till delstrategin ”namn”.
Ett exempel kan vara att ett styrdokument diskuterar om smart specialisering och forsknings och
innovationsrådet i Skåne (FIRS) men att det nödvändigtvis inte refererar direkt till ställningstagandet
”Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor” eller delstrategin ”Öka Skånes innovativa förmåga”.
Motsatsen kan även förekomma där vissa styrdokument refererar direkt till ett visst
ställningstagande/delstrategi men diskuterar desto mindre innehållet av denna. Kontigos granskning
täcker således båda dessa tolkningar då en begränsad andel dokument refererar konkret till namnet
av ett ställningstagande/delstrategi. Kontigo bedömer att så länge ett styrdokument resonerar kring
stora delar av det som en t ex delstrategi belyser uppfattar vi att detta bidrar direkt till
utvecklingsarbetet för den strategin.
Vidare kan styrdokumenten knyta an till flera av delstrategierna i respektive ställningstagande.
Figur 11. 1. Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
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1.1 Stärka individens egen kraft och frihet
1.2 Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv
1.3 Stärka möjligheten till livslångt lärande
1.4 Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften
1.5 Dra nytta av kulturen som utvecklingsfaktor
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1.6 Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa
1.7 Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer
1.8 Säkerställa att platsen Skåne mår bra

Inom ställningstagandet Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet är det genomsnittligen 20
styrdokument som kopplar an till delstrategin. Stärka entreprenörskapet och den egna
innovationskraften har en betydligt högre andel (28) medan dra nytta av kulturen har en betydligt
lägre andel (13). Kontigo uppfattar generellt att detta ställningstagande är relativt vagt i jämförelse
med resterande ställningstaganden vilket gör att bedömningen av denna blir mer subjektiv. En
majoritet av styrdokumenten hänvisar till arbetet inom delstrategin Stärka entreprenörskapet och
den egna innovationskraften. Kontigo anser att det lyfts fram konkreta exempel samt
problematisering kopplat till detta:
”Det är viktigt att stödja de speciella förmågor som krävs för att starta och driva företag. Inre
drivkrafter och motivation är viktiga för det entreprenöriella lärandet i alla åldrar, från förskola till
vuxenutbildning. Ett entreprenöriellt lärande inom utbildningssystemet, där attityder, förmågor och
förhållningssätt till entreprenörskap stimuleras, kan vara ett sätt att förbereda elever för de
utmaningar som finns i dagens samhälle.
(En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020)
”Region Skåne kan bli en motor för innovation genom att vara kravställare, samverkanspartner och
tidig kund i utvecklingen av framtidens välfärdstjänster. För att stärka denna roll bildades bolaget
Innovation Skåne genom en sammanslagning av Teknopol, Innovator Skåne och ClinTrials Skåne. Där
erbjuds professionell affärsrådgivning till entreprenörer, innovatörer, forskare och andra med goda
idéer och ambitionen att bygga starka, internationella företag”
(Innovationsområdet Personlig hälsa- position 2020)

”Utifrån en tillväxtaspekt handlar det även om att se idrottens möjliga roll som en motor i regionen
för att främja socialt entreprenörskap och som en förutsättning för delar av det skånska näringslivet
framväxt och utveckling. Idrotten i sig skapar goda förutsättningar för framförallt den del i
näringslivet som vänder sig till idrotten så som sportbranschen”
(Förslag till Regionalt idrottspolitiskt program för Skåne 2017-2020)

Delstrategin Dra nytta av kulturen som utvecklingsfaktor förekommer desto mindre bland de
strategidokument som Kontigo granskat. Vi uppfattar även att i de fall som man refererar till denna
delstrategi resonerar man mer övergripande.
”De kulturella och kreativa näringarna är viktiga för flera utvecklingsområden som innovationer,
arbetsmarknad, besöksnäring, design och boendemiljö”
(RS verksamhetsplan och budget 2018)
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”Vi ska integrera kulturella och kreativa näringar (KKN) i det skånska innovationsarbetet.
Kompetenser från KKN är en resurs i utvecklingen av de skånska innovationsområdena; hållbara
städer, smarta material, personlig hälsa”
(Handlingsplan kulturella och kreativa näringar)

”Kulturen ska ses som en drivkraft till en hållbar utveckling och förbättrad folkhälsa”
(Ett socialt hållbart Skåne 2030. Handlingsplan för Region Skånes folkhälsoarbete
2015-2018)

Figur 12. 2. Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
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2.1 Öka Skånes innovativa förmåga
2.2 Förbättra matchningen på arbetsmarknaden
2.3 Bygg en stark utbildningsregion
2.4 Agera för fler investeringar och finansieringsmöjligheter i regionen
2.5 Dra nytta av samhällseffekterna kring ESS och MAX IV
2.6 Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag

Inom ställningstagandet Skåne ska bli en stark tillväxtmotor har en majoritet av delstrategierna en
relativt hög andel styrdokument som hänvisar till dessa. Öka Skånes innovativa förmåga och stärka
förutsättningar för att starta och driva företag är de områden som förekommer desto mer. Dra nytta
av samhällseffekterna kring ESS och MAX IV har en jämförelsevis låg förekomst. Medelvärdet av
styrdokument som knyter an till strategierna ligger på 26. I ett flertal av dessa lyfts Forsknings‐ och
Innovationsrådet (FIRS) och dess roll fram samt kopplingen till smart specialisering:
”I den internationella innovationsstrategin utpekas tre områden för gemensam mobilisering –
Personlig hälsa, Smarta hållbara städer och Smarta material. De speglar såväl regionala som globala
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utmaningar. Arbetet bedrivs gemensamt inom Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) och i
strategiska grupper för respektive område”
(Förslag till strategisk inriktning och prioritering för internationellt arbete 20182019)

”Region Skåne kan även bidra till att samordna metodarbetet kring inkubatorernas öppna
innovationsarenor och säkerställa att kunskaperna sprids inkubatorerna emellan. Här kan
mötesserier som FIRS och Sounding Board användas för att tydligare visa på och stärka
inkubatorernas position”
(Region Skånes handlingsplan kopplat till "strategi för utveckling av inkubatorernas
roll i innovationsstödsystemet i Skåne)

Nästan samtliga av delstrategierna har en hög andel styrdokument som kopplar an till deras
ämnesområde. Delstrategin Dra nytta av samhällseffekterna kring ESS och MAX IV har ett betydligt
lägre antal. Dock uppfattar Kontigo att detta är mer av ett begränsat ämnesområde.
Figur 13. 3. Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur
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3.1 Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
3.2 Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor
3.3 Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne
3.4 Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive behov och utveckla samspelet mellan dem
3.5 Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt
3.6 Stärka det regionala samarbetet

Medelvärdet av styrdokument som knyter an till strategierna ligger på 25. Stärka det regionala
samarbetet (35) och utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt (33) framkommer som mest
förekommande i styrdokumenten. Båda dessa delstrategier är relativt breda och omfattar flera olika
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områden. Stärka det regionala samarbetet har fokus på begrepp så som mötesplats, arena, forum,
dialog, diskussion, samverkan och tvärsektoriell samverkan. Detta framkommer i följande dokument:
”Att skapa mötesplatser mellan näringslivsrepresentanter och nyanlända är ett utvecklingsområde
för RÖK. Region Skåne, som ansvarar för tillväxt- och infrastrukturfrågor, är en viktig aktör, liksom
Arbetsförmedlingen, lärosätena, kommunerna, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne”

(Programförklaring 2016-2019. Regional överenskommelse (RÖK) för att underlätta
asylsökandes och nyanländas etablering)

”Många olika aktörer måste samverka för att satsningarna på eHälsa ska lyckas. Detta ställer krav
på en regionalt sammanhållen ledning av eHälsoarbetet, med en tydlig regional samordning och ett
tvärfunktionellt samspel mellan olika professioner och organisatoriska ansvarsområden i Region
Skånes organisationsstruktur”
(Program för eHälsa och Digitalisering i Region Skåne. Med uppföljning och

kommunikationsplan)

Delstrategierna Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne samt Stärka stad och landsbygd
förekommer desto mindre. Dessa referenser återfinns i dokument främst med fokus på miljö,
livsmedel, transport och turism med mera.
”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…”
(Ett attraktivt Skåne. Regionala Serviceprogrammet i Skåne 2014-2018)

”Skåne 2030: Det finns ett utvecklat samspel mellan stad och land där de växelverkar och är
beroende av varandra. Landsbygden är en resurs för staden, här finns livsmedelsproduktion och
rekreationsmöjligheter. Staden är en resurs för landsbygden med sysselsättningstillfällen, handel och
annan ekonomisk och kulturell aktivitet”
(Strategi för det flerkärniga Skåne)

Figur 14. 4. Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
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4.1 Underlätta människors möjligheter att påverka välfärdsutbudet
4.2 Säkerställa en personcentrerad vård
4.3 Utveckla framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg
4.4 Investera i förändringsledarskap och samutveckling
4.5 Säkerställa att alla barn har tillgång till en bra skolgång

Inom ställningstagandet Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster är det övergripande få
styrdokument som refererar till respektive delstrategi, i jämförelse med de andra fyra
ställningstaganden. Att säkerställa en personcentrerad vård förekommer endast i ett fåtal
styrdokument (5). Medelvärdet av styrdokument som knyter an till strategierna ligger på 10.
Delstrategin Investera i förändringsledarskap är den mest förekommande bland styrdokumenten:
”Framtagandet av Region Skånes life science strategi har involverat representanter från hälso- och
sjukvården, regional utveckling och forskning- och utveckling. En samsyn och tätare samverkan
mellan dessa tre delar av organisationen är en viktig del i att nå strategins vision att vara En ledare
för regionala innovationsinsatser, med hälso- och sjukvården som hävstång, för snabb tillväxt och
innovation inom Life Science- industrin”
(Hur Region Skåne ska satsa på Life Science framåt 2030)
”Region Skåne vill uppmuntra samarbeten mellan bibliotek, författare, studieförbund, folkhögskolor,
aktörer inom den idéburna sektorn, skolor, förskolor och aktörer inom andra samhällsområden som
till exempel hälso- och sjukvården. En viktig regional uppgift
är att ta tillvara och sprida erfarenheter samt öka kontakterna med den forskning som görs inom
området”
(Regional kulturplan för Skåne)

Det som framkommer gällande ställningstagandet Skåne ska utveckla morgondagens
välfärdstjänster är att denna har betydligt svagare synergi med andra verksamhetsområden än
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övriga delstrategier. Det är främst bland styrdokument som har en särskild fokus på jämlik hälsa där
ställningstagandet och delstrategierna återfinns.
Figur 15. 5. Skåne ska vara globalt attraktivt
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5.1 Göra Skåne mer känt i omvärlden
5.2 Dra nytta av Skånes internationella befolkning och profil
5.3 Göra Skåne till internationellt föredöme
5.4 Stärka den internationella tillgängligheten
5.5 Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden
5.6 Agera strategiskt på nationella och internationella arenor

Gällande att Skåne ska vara globalt attraktivt är det ett antal styrdokument som knyter an till
respektive delstrategi. Göra Skåne mer känt i omvärlden och Agera strategiskt på nationella och
internationella arenor har ungefär runt 30 styrdokument vardera. Dessa är ofta kopplade till att öka
investeringar till Skåne:
”Skåne har i arbetet med att få en livsmedels KIC till Skåne fokuserat på gränslandet mellan hälsa,
livsmedel och smarta material. Det finns ett stort behov av internationellt samarbete mellan regioner
i detta område för att därigenom attrahera fler investeringar i Skåne och stärka den befintliga
forskningen och utvecklingen”
(Innovationsområdet Personlig hälsa- position 2020)

”Flera av Greater Copenhagens parter har redan avsatt miljonbelopp till kampanjerna som också
kommer att vara öppna för deltagande från näringslivet. Fortsätta arbetet med att förankra Greater
Copenhagen-varumärket hos kommuner, regioner, företag och utbildningsinstitutioner och genom
deras internationella verksamhet och nätverk nå längre ut med marknadsföringen av metropolen”
(Greater Copenhagen handlingsplan 2017)
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Andra styrdokument pekar på vikten av internationella utbyten för kompetens- och
kunskapsutveckling:
”Det är strategiskt viktigt att kulturarvssektorn ges möjlighet att arbeta mer internationellt och ingå i
internationella forskningsprojekt för att utveckla sektorns samlade kompetens. De ökade
internationella kontakterna kommer individen till godo genom att ny kunskap och forskning
förmedlas via exempelvis utställningar eller i samverkan med andra såsom folkbildningen.
(Regional kulturplan för Skåne)

”För att skapa tillväxt på den globaliserade marknaden måste vår internationella konkurrenskraft
stärkas. Högskolorna och universiteten, företagen men även offentliga aktörer måste utveckla
formerna för att stärka sin internationella konkurrenskraft. Att få tillgång till internationell kunskap
är nödvändigt för att skapa en unik innovativ förmåga. Kunskaps‐produktionen i regionen måste
därför genomföras tillsammans med de bästa i världen” Vi bör därför gemensamt utveckla starkare
och större internationella nätverk”
(En internationell innovationsstrategi för Skåne 2012-2020)

2.5

Överblick och urval av planer som lyfts fram i
förordningen för regionalt tillväxtarbete
För att illustrera vilka ställningstaganden och delstrategier som framkommer mer eller mindre
relativt till samtliga i dokumentgranskningen, se Figur 16.
Sammantaget är det delstrategierna Stärka det regionala samarbetet (3.6) och Utveckla Skåne
hållbart och resurseffektivt (3.5) som är de mest förekommande utifrån samtliga 45 styrdokument.
Även Göra Skåne mer känt i omvärlden (5.1), Agera strategiskt på nationella och internationella
arenor (5.6), Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag (2.6) samt Öka Skånes
innovativa förmåga är även vanligt förekommande.
Det framkommer även tydligt från detta diagram att ställningstagandet Skåne ska utveckla
morgondagens välfärdstjänster inte är vanligt förekommande, i jämförelse med resterande delar.
Figur 16. Överblick av vilka delstrategier som dokumenten framförallt belyser
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I förordningen om regionalt tillväxtarbete lyfts det fram att bland annat följande planer är viktiga att
relatera till RUS:
•

länsplaner för regional transportinfrastruktur och regionala trafikförsörjningsprogram

•

regionala klimat- och energistrategier, åtgärdsprogram för regionala miljömål

•

regional kulturplan

I nedan tabell sammanfattas planer från respektive av ovanstående tre områden, vidare baserat på
hur stark koppling de har till de ställningstaganden och delstrategier som RUS:en lyfter fram. Kontigo
har valt att kategorisera dessa baserat på följande skala/kategorier:
1. Ingen koppling till RUS
2. Översiktlig hänvisning till RUS utan kommentar om vad det innebär
3. Specifik hänvisning till ställningstagande(n) i RUS eller formuleringar i linje med dessa
4. Specifik hänvisning till ställningstagande(n) och delstrategi(er) i RUS eller formuleringar i linje
med dessa
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Figur 17. Övergripande kartläggning av planer baserat på till vilken utsträckning de hänvisar till
ställningstaganden och delstrategier i Det öppna Skåne 2030

Plan/strategi

Kategori

Regional transportinfrastrukturplan
2018-2029 i Skåne

Trafikförsörjnings-program
för
Skåne 2016

Klimat pch energistrategi
för Skåne 2018
(remissversion)

Trafikförsörjningsprogram
för Skåne 2016

Regional kulturplan för
Skåne 2016-2019

Kommentar

4

Kontigo bedömer att planen hänvisar till specifika
ställningstaganden och delstrategier och
formuleringar ligger i hög utsträckning i linje med
dessa.

4

Vi bedömer att planen hänvisar till specifika
ställningstaganden och delstrategier och
formuleringar ligger i hög utsträckning i linje med
dessa.

3

Kontigo bedömer att planen delvis hänvisar till
specifikt ställningstagande (samt mål). Dock
saknas det fördjupning huruvida strategin kan
bidra till RUSens övergripande arbete.

2

Vi bedömer att planen översiktligt hänvisar till
RUSen men att den inte kopplar an”sitt arbete”
med de ställningstaganden och prioriteringar som
RUSen innehåller.

3

Planen hänvisar inte specifikt till RUSens
ställningstaganden eller prioriteringar. Kontigo
bedömer dock att kulturplanens
innehåll/formuleringar i hög grad ligger i linje
med RUSen.

Regional transportinfrastrukturplan (RTI) 2018-2029
Kategori: 4. Kontigo bedömer att planen hänvisar till specifika ställningstaganden och delstrategier
och formuleringar ligger i hög utsträckning i linje med dessa.
Planen hänvisar direkt till den regionala utvecklingsstrategin och de fem ställningstaganden med
tillhörande strategier och mål. RTI-planen beskriver att arbetet har bäring främst på följande två
ställningstagande:
• Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur
• Skåne ska vara globalt attraktivt
De mål som ligger under ställningstagandet Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga
ortstruktur samt som har koppling till RTI-planen är följande:
• 6 000 bostäder har byggts per år, med en allsidig sammansättning vad gäller
upplåtelseformer, storlek och hustyper, för att matcha en årlig befolkningstillväxt på
1 procent.
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• Kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till minst 40 procent
• Skåne ska vara klimatneutralt och fossilbränslefritt
• Tillgängligheten ha förbättrats så att 80 procent av arbetsplatserna är nåbara
inom 45 minuter med kollektivtrafik för Skånes invånare
Vidare beskriver planen att den bidrar till Det öppna Skåne 2030 och framförallt ställningstagandet
Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur.
”Genom samfinansiering till järnvägsinvesteringar ökar tillgängligheten genom
persontågstrafik till nya orter på Godsstråket genom Skåne och Lommabanan”
”Utbyggnad av cykelvägar på landsbygd och genom bidrag till kommunala
utbyggnader i tätorter ökar tillgängligheten med cykel som egna resor och genom
bättre kopplingar till stationer och hållplatser”
” Gällande målet att kollektivtrafiken ska ha en marknadsandel på minst 40 procent
genomförs det riktade åtgärder med specifikt syfte att förbättra förutsättningarna
för busstrafiken, både på statligt och kommunalt vägnät.”

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016
Kategori: 4. Kontigo bedömer att planen hänvisar till specifika ställningstaganden och delstrategier
och formuleringar ligger i hög utsträckning i linje med dessa.
Programmet hänvisar direkt till den regionala utvecklingsstrategin samt de fem ställningstaganden.
Vidare beskriver programmet att för att nå målbilden i utvecklingsstrategin bidrar kollektivtrafiken
genom att stärka tillgängligheten och binda samman Skåne. En genomsyrade del i RUS:en handlar
om att de regionala kärnorna och tillväxtmotorerna är sammanlänkade.
”För att hela Skåne ska växa och utvecklas behöver alla orter kopplas till någon eller
några regionala kärnor samtidigt som tillgängligheten mellan de regionala kärnorna
och orterna i deras omland utvecklas. En väl utbyggd kollektivtrafik är avgörande för
en sådan koppling”
Trafikförsörjningsprogrammet lyfter även fram att en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik
bidrar till att:
•

Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer, genom att:

•

öka den fysiska tillgängligheten till natur- och grönområden, allemansrättslig mark, handel,
arbete, service, fritid och kultur
göra det möjligt att arbeta i staden och leva på landet – eller tvärtom
Säkerställa att platsen Skåne mår bra, genom att:
bidra till en hållbar livsstil som möjliggör medvetna och klimatneutrala val och därmed
bättre levnadsvillkor för Skånes invånare
vara ett viktigt verktyg för utvecklingen av ett hållbart transportsystem och en hållbar
stadsutveckling
vara en väsentlig faktor i Skånes kraftfulla agerande för att nå de regionala miljömålen.
Förbättra matchningen på arbetsmarknaden, genom att

•
•
•
•
•
•
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•

bidra till utvidgade arbetsmarknadsregioner och på sikt en gemensam arbetsmarknad i
regionen.

Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne, genom att
• Skånes invånare kan resa till och från jobb, studier eller fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och
energisnålt sätt
• stärka den regionala tillgängligheten, tidsförtäta Skåne och skapa en gemensam arbetsmarknad
• sammankoppla de regionala kärnorna och tillväxtmotorerna
• koppla alla orter till någon eller några regionala kärnor och bidra till god tillgänglighet mellan de
regionala kärnorna och orterna i deras omland.
Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor, genom att
• erbjuda goda pendlingsmöjligheter för de som väljer att bo på landet eller i de mindre orterna
samtidigt som de jobbar i någon av tillväxtmotorerna eller regionala kärnorna.
Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne, genom att
•

erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga resmöjligheter såväl inom Skåne som mellan Skåne
och grannlänen samt Danmark

•

kollektivtrafiken har goda kopplingar till gång och cykelvägar

Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt, genom att
•

bidra till minskad klimatpåverkan, klimatanpassning och god resurshushållning

•

underlätta att Skåne blir energieffektivare och ökar andelen förnyelsebar energi samt vara
draglok mot målet att Skåne ska vara fossilbränslefritt 2030

•

stimulera ett klimatanpassat, kollektivtrafiknära, förtätat, blandat och integrerat byggande
med balanserad och hållbar markanvändning.

Stärka den internationella tillgängligheten, genom att
•

erbjuda ”hela resan” för de som reser till och från andra länder genom koppling till bland
annat Copenhagen Airport och järnvägsstationer i ett framtida höghastighetssystem samt
Köpenhamn H som stärker sin internationella roll när förbindelsen över Fehmarn Bält står
färdig.

Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden, genom att
•

möjliggöra pendling över Öresund och i framtiden även en kopp

Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne - Klimat och
energistrategi för Skåne 2018 (remissversion)
Kategori: 3. Kontigo bedömer att planen delvis hänvisar till specifikt ställningstagande (samt mål).
Dock saknas det fördjupning huruvida strategin kan bidra till RUSens övergripande arbete.
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Strategin hänvisar direkt till Det öppna Skåne 2030 – där den beskriver att länets aktörer har samlat
kring en målbild om ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne där med målet att nå de skånska
miljömålen. Vidare lyfts det fram att Klimat- och energistrategin är högst betydande i sin roll att
konkretisera och visa vägen för att nå denna målbild. Kontinuerlig dialog och ett samlat agerande
från alla aktörer i Skåne betonas som avgörande för att nå denna. Vidare hänvisar strategin konkret
till ställningstagandet Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur och målsättningen för
färdmedelsfördelning å2 2030:
” om att kollektivtrafiken marknadsandel av den motoriserade trafiken ska uppgå till
minst 40 procent och ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030.”
Strategin hänvisar främst till vilken utsträckning som RUSen relaterat till miljö- och klimatfrågorna,
desto mindre huruvida strategin kan bidra till RUSen, och de regionala tillväxtarbetet.

Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020
Kategori: 2. Kontigo bedömer att planen översiktligt hänvisar till RUSen men att den inte kopplar
an”sitt arbete” med de ställningstaganden och prioriteringar som finns i RUSen.
Strategin nämner samtliga ställningstaganden i RUSen men beskriver eller fördjupar sig inte hur
dessa relaterar till arbetet med Skånska åtgärder för miljömålen.
”Skånska åtgärder för miljömålen är ett av flera utpekade program för att nå de övergripande
målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin, och åtgärdsprogrammet bidrar på så sätt till
att föra in miljökvalitetsmålen i det regionala tillväxtarbetet”
Vidare betonar programmet att det är viktigt att integrera miljöfrågorna i det regionala
utvecklingsarbetet och att åtgärder för att nå miljömålen får genomslag i strategiska planer och
program inom dessa områden.

Regional Kulturplan för Skåne 2016-2019
Kategori: 3. Planen hänvisar inte till något specifikt ställningstagande eller prioritering i RUSen, kollat
till arbetet i den regionala kulturplanen. Dock bedömer Kontigo att formuleringar i planen till stor
utsträckning täcker en mångfald av ställningstagandena/prioriteringarna.
Planen beskriver dock mer generelle Det öppna Skåne 2030 samt dess ställningstaganden och
prioriteringar. Vidare beskriver dokumentet att i RUSen:
” lyfts Kulturpolitken fram som viktig för utvecklingen av Skåne: ”En långsiktigt
hållbar samhällsstruktur med starkt kulturliv, föreningsliv och stort ideellt
engagemang utgör ett kitt i samhällsbygget.”
Vidare beskriver planen att den ska bidra till att förverkliga målbilden och ställningstagandena i Det
öppna Skåne 2030 genom att arbeta för ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av
humanistiska värderingar och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av
uttryck.
•

Kulturen ska upplevas som en kraft som skapar social gemenskap och bidrar genom
integration och demokratiutveckling till individens och samhällets utveckling och välfärd.
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•

Skåne ska vara en stark, öppen och innovativ kulturregion – tillåtande och inkluderande –
där alla känner sig välkomna.

•

Kultur ska bidra till ett miljömässigt hållbart Skåne.

•

Kulturen är en viktig och naturlig del av samhällets utveckling och människors vardag. Den
bidrar till ökade möjligheter att förstå och uttrycka sig i viktiga samhällsfrågor.

Kontigo bedömer att planen beskriver innehållet till ett flertal prioriteringar inom ställningstagandet
Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet. Dock nämner man inte ställningstaganden eller de
specifika prioriteringarna som formuleringarna i programmet ligger i linje med. Några exempel på
hur Kontigo uppfattar att formuleringarna i Skånes regionala kulturplan kan kategoriseras utifrån
RUSens prioriteringar:
Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv
”att arbeta för ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar
och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck.
Stärka individens egen kraft och frihet
”Skåne ska vara en stark, öppen och innovativ kulturregion – tillåtande och inkluderande – där alla
känner sig välkomna”
”Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och bidra till människors livskvalitet oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionalitet, sexuell läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort.
Mångfalden i Skåne ska bejakas och ge avtryck i Öresundsregionen, nationellt och internationellt.
Förutsättningarna för eget skapande ska vara goda”
Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer
”Kultur ska bidra till ett miljömässigt hållbart Skåne”
”Insikten om kulturens betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle ska göra kulturpolitiken till
ett högt prioriterat politikområde i hela Skåne”
Bygg en stark utbildningsregion
”Folkhögskolorna erbjuder förberedande utbildningar inför högre studier inom det konstnärliga
området. Folkhögskolorna har därför en stor betydelse som utbildningsaktörer för det professionella
kulturlivet. En del av utbildningarna har ett starkt söktryck från hela Norden. Flera av
folkhögskolorna i Skåne har en kulturprofil”
Dra nytta av kulturen som utvecklingsfaktor
”Genom att initiera, samordna och sätta kulturfrågorna på dagordningen ska Region Skåne främja
kulturen som utvecklingsfaktor i alla delar av samhället. Insikten om kulturens betydelse för
utvecklingen av ett hållbart samhälle ska göra kulturpolitiken till ett högt prioriterat politikområde i
hela Skåne”
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Göra Skåne mer känt i omvärlden
” En fungerande regional infrastruktur för film och rörlig bild är en förutsättning för att kunna
bedriva internationella projekt och samarbeten, vilket är viktigt för exponeringen av Skåne
internationellt.”
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