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2019:13)
Regeringskansliets diarienummer M2019/00661/S
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat
betänkande och önskar framför kommentarer enligt nedan.
Inledning
Region Skåne är enligt lag (2010:630) regionalt utvecklingsansvarig vilket
innebär att en strategi för länets utveckling ska utarbetas och fastställas.
Strategin ska utarbetas i samarbete med länets kommuner
Region Skåne ansvarar också för att samordna insatser för genomförandet,
uppföljning och utvärdering. I det pågående revideringsarbete av Skånes
regionala utvecklingsstrategi föreslås Agenda 2030 integreras i målbild och
uppföljning. Agenda 2030 har många beröringspunkter med det regionala
utvecklingsarbetet.
Region Skånes synpunkter
Region Skåne instämmer inte i delegationens förslag att Länsstyrelsen ska
tilldelas ansvaret för samordning av agendan på regional och lokal nivå.
Sedan 1 januari 2019 har samtliga regioner regionalt utvecklingsansvar och
ansvarar även för att ta fram regionala utvecklingsstrategier. Detta
sammanfaller i hög utsträckning med det regionala arbetet med Agenda
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2030. Att ge länsstyrelserna ansvar för samordningen av Agenda 2030 och
regionerna ansvar för regional utveckling kan leda till parallella policyspår
och dubbelarbete i regionala utvecklingsprocesser. Region Skåne anser
istället att det regionala samordningsansvaret bör läggas, helt eller delvis, på
regionerna i syfte att underlätta det operativa arbetet med att målen uppnås.
Genomförande och uppföljning måste dock ske i samverkan mellan Region
Skåne, Länsstyrelsen Skåne, de skånska kommunerna samt övriga
samhällsaktörer.
Region Skåne instämmer i delegationens förslag att Regeringen i en
proposition till riksdagen tydliggör ansvaret för hållbar utveckling i det
regionala tillväxtarbetet. Regional tillväxtpolitik behandlas idag som ett eget
nationellt politikområde med styrning genom den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och regionala anslag. Dagens regioner behöver
förhålla sig till fler politikområden än de som drivs via
Näringsdepartementet, vilket bör återspeglas i det regionala
utvecklingsuppdraget. Region Skåne delar delegationens bedömning att den
regionala tillväxtpolitiken i större utsträckning ska utformas gemensamt
mellan stat och region. Region Skåne anser att Agenda 2030 bör integreras i
de nationella riktlinjerna för det regionala utvecklingsuppdraget.
Region Skåne instämmer i delegationens förslag att regeringen ingår ett
handslag med Sveriges Kommuner och Landsting med en gemensam
programförklaring för det fortsatta genomförandet av Agenda 2030 på lokal
och regional nivå. Region Skåne delar delegationens bedömning att det
behövs en bättre förståelse för hur olika frågor ska kopplas samman på lokal
och regional nivå.
Region Skåne instämmer även med delegationens bedömning att det är
viktigt att fler kommuner och landsting integrerar arbetet med hållbar
utveckling och Agenda 2030 i sin ordinarie styrning och ledning.
Region Skåne välkomnar delegationens förslag på att kommuner och
landsting kan nyttja möjligheten till kommunal avtalssamverkan för hållbar
upphandling. Region Skåne har välutvecklade former för upphandling och
kan med stort intresse bidra med metodstöd för andra offentliga aktörer.
Region Skåne välkomnar delegationens förslag om ett nytt riksdagsbundet
mål för genomförandet av Agenda 2030 i den formulering som presenteras i
slutbetänkandet.
Region Skåne ser positivt på delegationens bedömning att regeringen bör
stärka sin kapacitet för att möta behovet av samordnad styrning i
genomförandet av Agenda 2030.
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Region Skåne välkomnar förslaget till att uppmuntra forskning och
innovation inom områden som bidrar till omställning till hållbar utveckling i
linje med Agenda 2030.
Region Skåne instämmer även i delegationens förslag att regeringen bör
tydliggöra myndigheternas ansvar för hållbar utveckling genom ett tillägg i
myndighetsförordningen (2007:515).
Region Skåne saknar i betänkandet en beskrivning över hur målen relaterar
till varandra exempelvis utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet.
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