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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, tisdagen den 21 januari 2020 kl 17:00 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare  

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, miljö och teknik 2020-01-21 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer § 3 

 Pia Lindberg  

 Ordförande 
  

 Per Olof Lindgren  

 Justerare 
  

 Anders Nilsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Teknisk nämnd 

Sammanträdesdatum 2020-01-21 

Anslaget sätts upp 2020-01-22 Anslaget till och med 2020-02-16 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, miljö och teknik 
 

Underskrift 
  

 Pia Lindberg  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Erik Stoy (M), 1:e vice ordförande 
Sverker Nordgren (M) 
Per Olof Lindgren (L), Ordförande 
Henrik Corneliussen (SD), 2:e vice ordförande 
Anders Nilsson (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Anna Asp (MP) ersätts av Per Belander (C) 
Valentin Jovanovic (S) ersätts av Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro (S) 
 

Ersättare och insynsplatser 

Ewa Lennerling (M) 
Jan-Olof Nilsson (BP) 
Monalisa  Flamander (SD) 
Jörgen  Rasmusson (ÄS) 
Gustaf Törnqvist (V), insynsplats 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Pia Lindberg, nämndsekreterare 
Alexandra Pamp, administrativ chef 
Karin Gullberg, stadsarkitekt 
Alf Rasmussen, projektchef 
 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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Ärendelista 
§ 3 

Remiss om Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 
2030 .................................................................................................................... 4 
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§ 3  

Remiss om Skånes regionala utvecklingsstrategi 
Det öppna Skåne 2030 
Dnr 2019-000345  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  
att som svar översända stadsarkitektens tjänsteskrivelse som inspel till 
kommande gemensamt yttrande från kommunstyrelsen till Region Skåne samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
     

Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne har reviderat den regionala utvecklingsstrategin som beslutades 
av regionfullmäktige juni 2014. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ska 
Region Skåne samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbetet 
med att ta fram en regional utvecklingsstrategi. En viktig del av uppdraget är att 
arbetet genomförs öppet, inkluderande och i kontinuerlig dialog mellan de 
skånska utvecklingsaktörerna; region, kommuner, myndigheter, lärosäten, 
idéburen sektor, näringsliv och invånare. Den regionala utvecklingsstrategin - 
Det öppna Skåne 2030 omfattar vision, målsättningar, områdesstrategier, 
handlingsplaner/program och insatser för att skapa en gemensam strategi om 
hur Skåne ska utvecklas. Det handlar om att ta vara på styrkor och hantera 
utmaningar. 
Nedan följer några av de synpunkter på remissförslaget som tekniska nämnden 
vill framföra. Till exempel ett önskat förtydligande av Region Skånes ansvar och 
roll vad gäller handlingsplaner, upplevda konflikter mellan beskrivna 
målsättningar, avsaknad av inbördes prioritering mellan målen som beskrivs. 
Den regionala betydelsen av flygplatsen Malmö Airport, som är beläget i 
Svedala kommun på mark ägd av Malmö Stad, beskrivs inte. Vad vill regionen 
långsiktigt med flygplatsen och dess utveckling?  
I övrigt kan den regionala utvecklingsstrategin ses som ett politiskt dokument 
som måste studeras vidare med ”Svedala glasögon”. Vad behöver Svedala 
kommun värna extra om och vad är Svedalas kommuns roll i regionen? 
Innehållet i strategin kan användas som underlag för politisk diskussion och i 
framtagandet av kommunens nästa översiktsplan. 
Vår nära anknytning till storstadsområdet som kranskommun kan vi vara 
behjälpta av, men det kan även innebära svårigheter som exempelvis med att 
utveckla det lokala näringslivet när Malmös utbud (Emporia) ligger inom 15 
minuters avstånd med tåget.  

För att kunna gå från strategi till handling ser tekniska nämnden bland annat att 
ansvarsförhållanden mellan olika aktörer bör beskrivas tydligare. Finansieringen 
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är också oklar med vem som ansvarar och vem som ska betala vad. 
Beskrivningen av HUR:et upplevs vag. Strategin innehåller målande 
beskrivningar av vision och målbilder, men hur vi sedan ska förverkliga detta är 
svårare att förstå. En synpunkt är också vikten av god sysselsättning och 
ekonomin i hela regionen, för att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för 
att genomföra utvecklingsarbetet. 

 
Ärendet föredras av stadsarkitekt Karin Gullberg.  

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2020-01-16 
Missiv Reviderad regional utvecklingsstrategi. 

Remissversion av Det öppna Skåne 2030. 

Beskrivning över revideringar som genomförts. 
Förslag till revidering av det öppna Skåne 2030.       

 
     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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