
1990 2020

Diskutera: Vilka exempel på brytpunkter och viktiga 
förändringar i det regionala utvecklingsuppdraget har
din organisation erfarenhet av?

Fyll i tidslinjen nedan.
Skriv på "sticky note/postit- lappar". Ändra årtal och skriv in din text på lapparna.
Du kan dra och flytta dem som du vill efter tidslinjen genom att använda pilverktyget.

20001995 2005 2010 2015

2011
Region Skåne är 

inte längre en 
försöksverksam

het
1997 Skåne län 

och 
Regionförbundet 

Skåne bildas

2003 klusteranalys 
som senare ledde till 
innovationsstrategi.

Grunden till flera 
bolag, bl.a. 

Innovation Skåne 
läggs.

2016 Sydsam 
ersätts av 

Regionsamverkan 
Sydsverige

2020 
Kommunförbundet 
Skåne blir Skånes 

kommuner

1999 
Region 
Skåne 
bildas

2007 Europeiska 
regionala 

utvecklingsfonden 
(ERUF) blir tillgänglig 
som verktyg för hela 

regionen

2015
Migrationsfrågan i 
EU. Stängd gräns 

mot Danmark.

Agenda 2030 antas 
globalt.

          Skapa en tidslinje1

1991-
Diskussion om ny 

regional organisation 
mellan tre landsting 

och två 
kommunförbund. Bl.a. 
skrivelse till regeringen

2020 Skånes 
utvecklingsstrategi 

antas under pandemin. 
Mer horisontell, 

Agenda 2030, 
koordineringsgrupp 

m.m.

2004-2005 
Arbetet med 

strukturbild Skåne 
(föregångare till 

regionplan) inleds

2019
21 regioner med 

samma status, men 
Region Skåne får 

uppdrag kring 
regionplan (i likhet 

med Stockholm)

Sydsam 
bildas 
1987

2014
Regional 

utvecklingsstrateg
in Det Öppna 

Skåne 2030 antas



Vad hände?
Syfte

Resultat

Vad påverkade 
förändringen/vägvalet?

Drivkrafter
Motkrafter

Hur var upplevelsen?
Vilka tankar?
Vilka känslor?

Vilka lärdomar?
Viktiga erfarenheter och 

slutsatser

          Ta reda på mer2
Välj en händelse från tidslinjen 
och intervjua en beslutsfattare 
som var med i förändringen 
– en pensionerad politiker, 
tjänsteperson eller äldre kollega.

Exempel på intervjufrågor:
Vad var syftet med föränd- 
ringen? Vad ville man uppnå?
 Vilka olika intressen fanns 
representerade i förändringen? 
Vilka drivkrafter och 
motkrafter?
Vilka faktorer var avgörande för 
förändringen?
Vilken roll hade intervju- 
personen? Hur upplevde 
personen processen – vad 
tänkte och kände hen?
Vad uppnåddes? Vad blev 
resultatet?
Vilka slutsatser och lärdomar 
kan man dra av det som hände?

Dokumentera erfarenheterna här 
på tavlan. Använd postit- lappar 
eller skriv text direkt på tavlan.

1999 - tre landsting och flera 
kollektivbolag slås ihop och bildar 

Region Skåne. Regionen bildas med syfte 
att hantera sjukvård, kollektivtrafik och 

utvecklingspolitik inkl. 
Öresundssamarbete. Närmande till Dk - 

ex Life Science.

En samsyn i Skåne 
om att skapa 

region. Sydsam 
var också en 

drivande kraft.

Nytt och 
spännande, 
optimism, 
visioner!

Stark Skåne- 
identitet och 
pionjärkänsla 
gav näring åt 

visioner.

Avståndet 
politiker - 

tjänstepersoner 
 var kortare

Tydlig utgångspunkt i 
landstingens tidigare 

verksamhet och kultur. 
Statusskillnad mellan de 

olika verksamheterna inom 
regionen. Det har varit en 

resa att mötas, Kanske 
närmare nu?

I början:
Får - får inte? 
Får inte svar 

om inte 
provar.

Senare:
Mer inåt än 

utåt. Vad 
får vi göra?

Det krävs 
flernivåsamverkan, 
långsiktighet och 

röda trådar för att 
lyckas, inte minst i 

en gränsregion.
I början: 

kommunernas 
region - dialog o 

samverkan.
Senare: regionalt 

utvecklingsuppdrag 
vs  kommunallagen

Finansiell 
kraftsamling. 

"Staten gjorde 
för lite för att 

utveckla Skåne."



Vi behöver arbeta 
tillsammans i och 

utanför organisation 
för att möta 

samhällsutmaningar
. Covid19 är en 

brytpunkt.

          Lär av historien3
Formulera 1-3 insikter som du och din grupp tar med er i det fortsatta 
arbetet med det regionala utvecklingsuppdraget.

Det behövs fler 
samtal och mötes- 
platser; invånare - 
politik, tjänste- 
personer - politik

Vi behöver identifiera våra 
drivkrafter och ha modet 
att vara pionjärer igen i 
relation till dagens stora 
samhällsutmaningar. I 
detta ska vi också ge 
scenen till andra aktörer.


