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§ 31 Remiss - Skånes regionala
utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
- Föreslå kommunstyrelsen att översända följande yttrande:
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett stort och viktigt
dokument som bidrar till att definiera vilken roll regionen ska ha i
förhållande till kommunerna. Tiden som gavs för att ta fram ett
gediget remissvar upplever Hörby kommun som för kort. Flera av
förslagen till revideringar hade krävt fördjupade diskussioner inom
kommunens politiska organisation vilket inte har getts
förutsättningar för. Av den anledningen väljer Hörby kommun att
översända ovanstående yttrande som svar på remissen.

Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Region Skånes
förslag till Regional utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030.
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ska Region Skåne
samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbetet med att
ta fram en regional utvecklingsstrategi. Under 2018 inledde Region
Skåne arbetet med en aktualisering av Skånes regionala
utvecklingsstrategi genom en utvärdering och olika analyser.
Yrkanden
Ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) yrkar att föreslå
Kommunstyrelsen att överlämna följande yttrande:
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett stort och viktigt
dokument som bidrar till att definiera vilken roll regionen ska ha i
förhållande till kommunerna. Tiden som gavs för att ta fram ett
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gediget remissvar upplever Hörby kommun som för kort. Flera av
förslagen till revideringar hade krävt fördjupade diskussioner inom
kommunens politiska organisation vilket inte har getts
förutsättningar för. Av den anledningen väljer Hörby kommun att
översända ovanstående yttrande som svar på remissen.
Beslutsordning
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar godkänna yrkandet.

§ 31 forts
Beslutsunderlag
Remissförslag, Det öppna Skåne 2030 - Skånes regionala
utvecklingsstrategi, oktober 2019
Remissbrev RUS 2019-10-15
Läsanvisning sammanfattning revideringar 2019-10-15
Beslutet skickas till
Kopia av Kommunstyrelsens beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planering & Utveckling
Region Skåne, region@skane.se
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