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Skåne 2030 är öppet. 

Öppet i sinnet, öppet för alla 

och med ett varierat landskap. 

Skåne välkomnar nya 

människor och nya influenser. 

Skåne är porten till Sverige 

och ut i världen.

Det öppna Skåne 2030
Regional utvecklingsstrategi



Det öppna Skåne 2030
Regional utvecklingsstrategi

• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet (Bättre hälsa för fler)

Alla ska ha möjlighet till god hälsa och likvärdiga förutsättningar att forma sitt liv efter egen förmåga och vilja.

• Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor (Ett innovativt Skåne)

Genom innovationer och god kompetensförsörjning säkerställs hög produktivitet och sysselsättning.

• Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer (Sammanbundet)

Det ska vara möjligt att bo, verka och leva i hela Skåne. 

• Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning (alla)

Hälsofrämjande miljöer, effektiv resursanvändning, forskning, innovation och teknikutveckling lämnar ett hållbart 

och klimatneutralt Skåne för kommande generationer.

• Skåne ska utveckla framtidens välfärd

Ett välfärdssystem som ser individens behov utifrån ett helhetsperspektiv. Erbjuda jämlika välfärdstjänster 

av hög kvalitet som är tillgängliga för alla.

• Skåne ska vara globalt attraktivt

Välkomnande och attraktiv plats att besöka, bo och verka i för både människor och 

företag från hela världen.



GENOMFÖRANDE OCH SAMVERKAN:



Genomförande Region Skåne 

Region Skåne Skåne

Region Skåne 

samordnar process för 

genomförandet av RUS 

i Skåne

Region Skåne

en av aktörerna som driver 

egen verksamhet för att 

uppnå målen i RUS



Vi skapar förutsättningar för ett Skåne som är konkurrenskraftigt, 
med rätt kompetens, som är sammanbundet och
där man kan leva med god hälsa i en god miljö.

Vi är alltid steget före. 
För att ditt liv ska vara bra idag.
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Bättre liv och hälsa i Skåne

Skapar förutsättningar för 

god livskvalitet genom att arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande.

Ett sammanbundet Skåne

Skapar förutsättningar för ett Skåne som 

hänger ihop med goda livsmiljöer för alla 

och i hela Skåne.

Ett konkurrenskraftigt Skåne

Skapar förutsättningar för ett hållbart 

näringsliv att utveckla sin produktivitet, 

innovations- och konkurrenskraft.

.

Rätt kompetens i Skåne

Skapar förutsättningar för stärkt 

kompetensförsörjning och bättre matchning 

på arbetsmarknaden mellan de som söker 

jobb och de som vill anställa.
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En vanlig dag i 

Region Skåne
40 barn föds

25 500 vårdbesök

462 000 resor med bussar och tåg 

76 000 laboratorieanalyser

800 000 m² vårdlokaler städas 

940 personer ser en föreställning

Och varje dag växer Skånes befolkning 

med 42 personer.


