Regionalt

perspektiv
– EN NYCKEL TILL
SVERIGES UTVECKLING

Människors behov av att resa och sättet det görs på har förändrats
de senaste decennierna. Att bo, arbeta och spendera sin fritid
i olika kommuner är numera en självklarhet, vilket den fysiska
planeringen måste beakta. I Skåne bestämde vi oss för att
höja perspektivet en nivå, till regional fysisk planering. För när
kommuner och region planerar och agerar mer tillsammans,
bildas en ny slags helhet.
Strukturbild för Skåne är vår arena för dialogen kring
den regionala utvecklingen avseende fysisk planering. Syftet
är att koppla samman det regionala utvecklingsarbetet och
kommunernas översiktsplanering genom att samverka med
regionens 33 kommuner.
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Ett viktigt
verktyg
Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar
som kan möta framtidens utmaningar. Förutsättningar i form av miljöer
för nuvarande och kommande invånare som främjar god hälsa och
social hållbarhet, är gynnsamma för miljön och gagnar den ekonomiska
utvecklingen i regionen och Sverige. Detta kräver samplanering mellan
bebyggelse, infrastruktur, kollektivtrafik och grönstruktur. Den regionala
fysiska planeringen omfattar både den kommunala och regionala fysiska
miljön: dess användning, utformning, utveckling – och bevarande.
Region Skåne har tillsammans med de 33 kommunerna utvecklat en
modell för att arbeta med dessa frågor: Strukturbild för Skåne.
I den här trycksaken berättar vi lite om hur det fungerar. Bland annat
genom företrädare från olika nivåer som delger sina tankar om hur
Strukturbild för Skåne påverkat deras arbete. I det stora – och i det lilla.
Regional planering handlar nämligen inte om att begränsa kommunernas
handlingskraft, utan om att stärka. Det är så det går att få ut största
möjliga effekt av det arbete som bedrivs parallellt på olika håll inom en
region. Efter mer än 12 års arbete med Strukturbild för Skåne är vi
övertygade: regional fysisk planering är ett verktyg för varje enskild
region. Och därmed en nyckel till Sveriges utveckling.

Det här är Strukt  
DIALOGEN
Att gemensamt diskutera och resonera
kring fysisk planering och utvecklingsfrågor är en avgörande grund för arbetet
med Strukturbild för Skåne. Det kan
handla om såväl stora, strategiska
processer som konkreta planeringsfrågor. Genom att tillsammans, och med
olika utgångspunkter, dryfta samhällsutmaningar är det möjligt att se nya
perspektiv – och hitta nya lösningar.

gemensamma
strategier
Utifrån den gemensamma kunskapsbasen och dialog
togs Strategier för Det flerkärniga Skåne fram och
antogs 2013. De består av fem gemensamma
strategiområden:
• att satsa på våra tillväxtmotorer, regionala kärnor
och den flerkärniga ortstrukturen
• att stärka tillgängligheten och binda samman regionen
• att växa effektivt med en hållbar markanvändning
• att skapa livsmiljöer som erbjuder hög livskvalitet
• att stärka relationerna till vårt omland

   u rbild för skåne
kontinuerlig process
Regional fysisk planering är en långsiktig process.
För att behålla sin aktualitet behöver Strukturbild
för Skånes arbete kontinuerligt vitaliseras. Det
sker genom samtal som bygger på lyhördhet och
ger möjlighet att framföra förbättringsförslag
utifrån behov. Att medvetet involvera målbilden
i det regionala utvecklingsarbetet, till exempel i
strategier och prioriteringar är ett annat sätt att
göra att arbetet förblir levande och relevant.

kunskapsunderlag
RAPPORTER OCH TEMAPM

”Att kunna tala med en gemensam, stark röst om strukturella
investeringar har skapat en plattform där det är lätt att mötas
– och fortsätta utvecklas.”
Ilmar Reepalu, vice ordf. Regionala
utvecklingsnämnden Region Skåne

När arbetet med Strukturbild
för Skåne inleddes 2005 fanns
ett behov av en gemensam
kunskapsplattform på Skånenivå
för frågor rörande den fysiska
planeringen. Framtagandet av
kunskapsunderlag är en grundbult i arbetet och hittills har
ett tjugotal rapporter med olika
fokus tagits fram, till exempel
kunskapsfördjupningar, processstöd och planeringsverktyg.
Se mer på sista uppslaget.

KARTBANK
Att visa fakta om Skåne i
just kartform är en viktig del
av arbetet med Strukturbild
för Skåne. Ca 500 kartor
inom olika ämnesområden
finns samlade i en kartbank. Kartmaterialet är
tillgängligt för alla att ladda ner och använda.

Du hittar allt underlag på:
skane.se/strukturbild

omvärldsbevakning
För att vara länken mellan kommunal och nationell nivå krävs
omvärldsbevakning. Strukturbild för Skåne stödjer regionens
kommuner och aktörer genom att bevaka vad som sker på
nationell nivå, men också genom att exempelvis bjuda in
statliga utredare för dialog. Målet är ett proaktivt agerande
som ger möjlighet att påverka statliga utredningars perspektiv
under tiden de pågår istället för de något mer reaktiva
remissvaren i slutskedet.

tidslinjen Strukt  
NATIONELLA BESLUT SOM PÅVERKAT
REGION SKÅNES ARBETE

ÄNDRING I LAG OM
BOSTADSFÖRSÖRJNING

ÄNDRING I PBL
2011 Ändringar görs i plan- och
bygglagen för en mer strategisk
översiktsplan och bättre samspel
mellan översiktsplaneringen och det
regionala tillväxtarbetet.

2014 Lagändring förtydligar
kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, samråd ska ske
med regionalt tillväxtansvariga och
riktlinjer ska ta hänsyn till regionala
planer och program.

REGIONALA INITIATIV OCH HÄNDELSER MED
KOPPLING TILL STRUKTURBILDSARBETET

BOSTADSNÄTVERK
2014 Skånskt
bostadsnätverk initieras.

2005

2011

2012

2013

2014

START

DIALOG

FÖRANKRING

STRATEGIER

2005 Projektet Strukturbild
för Skåne startar.

2011 Dialog om fortsatt
arbete med Strukturbild för
Skåne och gemensamma
strategier.

2012–2013
Dialog, förankring och
förädling av strategierna.

2013 Strategierna är klara och antas
av Regionala tillväxtnämnden och
Regionstyrelsen. Kommunförbundet
Skåne beslutar att ställa sig bakom dem.

VIKTIGA HÄNDELSER INOM ARBETET
MED STRUKTURBILD FÖR SKÅNE

PERMANENTERING
2011 Strukturbild för Skåne går
från att vara projekt till en del av
ordinarie verksamhet.

Strukturplan
för Skåne
Nordväst
- Gemensamma ställningstaganden
för översiktlig planering

DELREGIONALA OCH KOMMUNALA
INITIATIV SOM PÅVERKAT OCH
PÅVERKATS AV ARBETET MED
STRUKTURBILD FÖR SKÅNE

SKÅNE NORDVÄST
2013 Strukturplan klar för
Skåne Nordväst (nuvarande
Familjen Helsingborg).

KRISTIANSTAD+HÄSSLEHOLM
2013 De två kommunerna inleder ett
gemensamt arbete för att tillsammans
vara en tillväxtmotor i nordöstra Skåne.

SKÅNES NYA TILLVÄXTMOTOR

  u rbild för skåne
BOSTADSPLANERINGSKOMMITTÉN

SVERIGE
FÖRHANDLINGEN

2015 Bostadsplaneringskommittén
lämnar slutbetänkandet En ny regional
planering – ökad samordning och
bättre bostadsförsörjning.

PROPOSITION
2018 Regeringen lämnar
propositionen En ny regional
planering till riksdagen.

2014 Regeringen tillsätter
Sverigeförhandlingen.

DET ÖPPNA SKÅNE 2030

SKÅNEBILDEN

2014 Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 tas
fram och Strategier för Det flerkärniga
Skåne får tydligt utrymme i 1 av 5
ställningstagande.

2015 Sju tillväxtmotorer/regionala
kärnor och Region Skåne enas om
Skånebilden.

2015

2016

REGIONALA STRATEGIER
2017 Strategi för ett hållbart transportssystem i Skåne 2050, Mobilitetsplan för
Skåne, Cykelstrategi för Skåne, Strategi
för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne antas.

2017

UTVÄRDERING

UTVECKLING

2017 Dialog om och
utvärdering av Strategier
för Det flerkärniga Skåne.

2015 Dialog om det fortsatta
arbetet med Strukturbild
för Skåne.

SKÅNE NORDOST
2016 Arbetet med att ta fram en strukturplan för Skåne Nordost påbörjas.
Projektet pågår fram till hösten 2019.

2018

MALMÖLUNDREGIONEN
2016 Strukturplan för
MalmöLundregionen
antas av dess styrelse.

för
Strukturplan
gionen
MalmöLundre 2035
bild

Gemensam mål

BESLUT
2018 Beslut i Regionala
utvecklingsnämnden om
att revidera och aktualisera
Strategier för Det flerkärniga
Skåne.

TRELLEBORG
2017 Region Skåne och Trelleborgs kommun har tillsammans gått in i projekt om att utveckla Trelleborg som en
regional kärna. Projekttiden är till 2019.

SYDÖSTRA SKÅNE
2017 Ystads kommun driver tillsammans med Region
Skåne, kommunerna Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och
Skurup ett arbete för att utveckla samarbetet kring Ystad
som regional kärna.

effekter av Strukt
Nytt regionalt
bostadsnätverk
De tre regionala aktörerna Region Skåne,
Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne
tog initiativ till bildandet av Skånskt Bostadsnätverk.
Nätverket är en arena för fortsatt samverkan och
kunskapsuppbyggnad – och en samlande kraft för
att öka bostadsbyggandet i Skåne. Skånskt Bostadsnätverks ansats är att vidareutveckla samverkan
från Strukturbild för Skåne och arbeta tillsammans
med bostadsmarknadens aktörer för att få
till en marknad i balans.

Ett enat Skåne
Skånebilden är en överenskommelse som sträcker sig
över både kommun- och partigränser. Den diskuterades
fram inför Sverigeförhandlingen och arbetet med ny nationell
infrastrukturplan. Detta utifrån vetskapen att om vi inte vet
vad vi vill så lämnar vi över prioritering och beslut till någon
annan. Bättre då med en region och kommuner som är
överens om vad som är det bästa för Skåne och som
arbetar tillsammans för att förverkliga detta.

”Erfarenheter från arbetet med strukturbilden för
Skåne visar att kommuner i Skåne län i dag arbetar
mer aktivt med sin översiktsplanering, som också
har fått ett tydligare regionalt sammanhang.”
Bostadsplaneringskommitténs slutbetänkande En regional
planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning

turbild för skåne
En röst från
byggsektorn

Att tillsammans kunna se utvecklingsmöjligheterna
i ett större perspektiv ger en unik gemensam
plattform. I Skåne är det en framgångsfaktor
att arbetet med Strukturbild för Skåne har
ägts gemensamt av kommuner och region. Sedan
det inledande arbetet 2005 har mycket hänt.
Här berättar vi lite om några effekter.

Vilka fördelar eller nyttor
kan du, utifrån BI:s
perspektiv, se med en
regional fysisk planering?
Fördelarna är att samordning
sker över större områden, vilket innebär effektivare utnyttjande av exempelvis befintlig
infrastruktur samt samordning
med kommande infrastruktur.
I förlängningen bör det spara
resurser både hos kommuner
och regioner.
Vad skulle regional fysisk
planering innebära för
arbetet i din bransch?

Kraftfulla
kommunsamarbeten
Strukturbild för Skåne hade en avgörande
betydelse i Kristianstads och Hässleholms beslut
att gemensamt börja arbeta för att bli en stark
tillväxtmotor för hela Skåne. Kommunerna har
bland annat samarbetat inom arbetet med
Sverigeförhandlingen, vilket bidragit till att
Hässleholm kan bli ett stopp för det kommande
höghastighetståget.

Det skulle troligen innebära
färre och snabbare myndighetskontakter för exploatörer
och utvecklare, samt minskad
osäkerhet vad det gäller tolkningen av regler och bestämmelser.

Anders Gärdsmark
regionchef Sveriges
Byggindustrier Syd

perspektiv på
Patric Åberg,
Kommunstyrelsens
ordförande, Östra Göinge

”

Möjlig

För oss i Östra Göinge har Strukturbild för
Skåne framför allt gjort nytta när vi plockat
ner det till lokal nivå. Den regionala fysiska
planeringen blir som en kunskapsbank där
olika rapporter utgör ett bra underlag för
hur vi kan utveckla våra olika byar i Östra
Göinge.
När vi nu ska uppdatera vår översiktsplan
så utgår vi också från det som är sagt i den
regionala planen. Allt för att se till att Östra
Göinge är med på kartan och bidrar till
Skånes utveckling.

Jag ser fördelar i att kommunerna gemensamt bidrar med att lägga ihop sina olika
planer så att vi dockar i varandra. På så sätt
får vi en bättre helhetsbild över hur Skåne
kommer att utvecklas framöver. En viktig
beståndsdel för att få till en god regional
fysisk planering är just att utgå från vad vi
i Östra Göinge kan bidra med. Att varje kommun lyfter blicken och ser sig i ett större sammanhang. Det är ett mer positivt synsätt som
möjliggör en bättre dialog. Därför är strukturbildsarbetet så positivt för hela Skåne.

"Vi har vänt motgång till
framgång och jag tror det
är tack vare att vi har
varit väldigt engagerade i
Strukturbildsarbetet."

Vad betyder Strukturbild för Skåne för dem som arbetar
med planering? Två röster om möjligheter och nyttor
ur olika perspektiv.

gheter
Strukturbild för Skåne bidrar med ett bra
kunskapsunderlag och ger en samlad blid
av läget i Skåne. Något som kan initiera en
regional diskussion kring viktiga utvecklingsfrågor och som förhoppningsvis ger
kommunerna både inspiration och underlag
för kommunal och mellankommunal samhällsplanering.
Den effekt jag ser är att Strukturbild för
Skåne hjälper till att skapa och kommunicera en bild som utgör en gemensam plattform för aktörerna i Skåne. Jag ser fördelar
med det både i det arbete som görs i Skåne
men också för Skånes möjligheter att kommunicera regionens förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Både nationellt och
internationellt.
Det är viktigt att en regional fysisk planering bygger på en god dialog mellan de olika
aktörerna, eftersom alla kommuner har planmonopol. Det är de som kan få den regionala fysiska planeringen att befästas och
genomföras i kommunala översiktsplaner
och detaljplaner. Regional fysisk planering
är i huvudsak en fråga om samarbete, gemensamma processer, förankring och transparens och mindre en fråga om faktiskt fysisk

Kajsa Palo
Kajsa Palo,
enhetschef
Chef Enheten för
Enheten för samhällsplanering,
samhällsplanering,
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne

planering med geografiska avgränsningar på
en karta. Det handlar framför allt om att
komma fram till gemensamma målbilder
och överenskommelser kring större regionala fysiska strukturer som kommunerna
sedan kan omsätta i sin egen översiktsplanering.
Jag ser fördelar i att vi som statlig myndighet i vår rådgivning och myndighetsutövning också kan bidra till arbetet. Till exempel
genom att stödja och uppmuntra kommunerna att omsätta gemensamma regionala
målbilder och överenskommelser i den egna
översiktsplanen och att utveckla mellankommunala och delregionala samarbeten
kring dessa frågor.

”

"Det är viktigt att en
regional fysisk planering
bygger på en god dialog
mellan de olika aktörerna"

3

frågor
svar

Tre generaldirektörer om fördelar och
nyttor med regional fysisk planering.

Gunilla Nordlöf
Generaldirektör Tillväxtverket
Utifrån din roll, vilka fördelar eller nyttor kan du se
med en regional fysisk planering?
Den har en avgörande roll för att skapa bra förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer.
Därför arbetar vi för att stärka samspelet mellan planer
och strategier på lokal, regional och nationell nivå. En
fördel med en regional fysisk planering är att regionerna får fler verktyg för att arbeta strategiskt med dessa
förutsättningar. En starkare koppling mellan det regionala utvecklingsarbetet och kommunernas översiktsplanering hjälper kommunerna att se sig själva i ett större
regionalt sammanhang.
Vad skulle utökad regional fysisk planering innebära
för er myndighets arbete?
Idag är de regionala utvecklingsstrategierna de huvudsakliga verktygen för regionalt tillväxtarbete. De pekar
ut en gemensam riktning för samtliga utvecklingsaktörer. En regional fysisk planering bidrar med en rumslig
dimension som kan ge en tydligare riktning för investeringar och regionala samband i den fysiska miljön. En
regional fysisk planering skulle därmed underlätta vårt
arbete med att stärka tvärsektoriell samverkan på kommunal, regional och nationell nivå.

Vad ser ni som viktiga beståndsdelar för att få till en god
regional fysisk planering?
Som i många andra frågor inom regionalt tillväxtarbete har regionalt utvecklingsansvariga en viktig roll i att
bidra med helhetsperspektiv och sammanvägd kunskap.
För att lyckas krävs legitimitet och ett regionalt ledarskap som förmår skapa samsyn och samarbeten. Det
kan ske genom ett tydligt uppdrag till regionerna, men
a och o är ett fungerande och strategiskt samarbete med
kommunerna. I det avseendet är Region Skånes långsiktiga och målmedvetna arbete ett gott exempel.

Anders Sjelvgren
Generaldirektör Boverket
Utifrån din roll, vilka fördelar eller nyttor kan du se med
en regional fysisk planering?
Det finns en stor potential i en utvecklad regional fysisk planering som understödjer den kommunala fysiska
planeringen. Framför allt handlar det om att lyfta och se
större funktionella sammanhang och skapa en gemensam och målbild. Genom att stärka den strategiska planeringen på den övergripande nivån kan man förbättra
effektiviteten i hela planeringskedjan och därmed öka
bostadsbyggandet och samtidigt stärka kvaliteterna i
det som byggs och bevaras.
Vad skulle utökad regional fysisk planering innebära
för er myndighets arbete?
Boverket kommer fortsätta stödja en utveckling som
fokuserar på att öka kvaliteten och det faktiska genomförandet i det som planeras och byggs. En utvecklad
regional fysisk planering skulle därmed kunna innebära bättre förutsättningar att kunna arbeta med hela
planeringskedjan och tillsammans med regionerna och
kommunerna ta fram vägledning och utbyta erfarenhet
och kunskap.
Vad ser ni som viktiga beståndsdelar för att få till en god
regional fysisk planering?
En gemensam hantering av kommunövergripande och
mellankommunala frågor (bostäder, grön- och blåstruktur, klimat och energi, näringsliv, infrastruktur och kollektivtrafik) kan gynna hela regionens utveckling och
underlätta kommunernas arbete. I skriften, Regional
fysisk planering i utveckling – fyra exempel, trycker vi
särskilt på vikten av att bygga gemensam kunskap och
utforma en gemensam målbild, att tydliggöra samband
och möjliggöra samhandling, att samordna, involvera
och föra dialog, samt att genomföra strategier och agera.

Foto: Elin Gårdestig, Trafikverket

Lena Erixon
Generaldirektör Trafikverket
Utifrån din roll, vilka fördelar eller nyttor kan du se
med en regional fysisk planering?
En övergripande regional planering som omfattar bebyggelseutveckling, kollektivtrafik och infrastruktur
skapar en tydlig spelplan och en enad målbild. Den är
betydelsefull för att prioritera och använda offentliga
medel till åtgärder som leder till en positiv och hållbar
samhällsutveckling.
Vad skulle utökad regional fysisk planering innebära
för er myndighets arbete?
Det kan leda både till ökad samhällsnytta och öka systemperspektivets genomslag. Det innebär att vi kan
nyttja samhällets samlade resurser på ett bättre sätt.
Stark regional förankring och samsyn ökar myndighetens möjligheter till ett långsiktigt planeringsperspektiv
och att fokusera de statliga resurserna. Jag tycker att
Trafikverkets organisation, med en nationell och en regional organisation, står väl rustad för att kunna bidra
till utvecklingen framåt.
Vad ser ni som viktiga beståndsdelar för att få till en god
regional fysisk planering?
Vi behöver goda förutsättningar för att skapa en gemensam målbild. En framgångsfaktor i detta är fördjupad
dialog mellan statlig, regional och kommunal nivå. Att
de olika planeringsnivåerna möts och samordnas på ett
bra sätt. Det är också viktigt att prioriteringar av åtgärder görs med demokratisk förankring och i ett regionalt
sammanhang. Det ökar våra möjligheter till helhetssyn
när vi genomför olika åtgärder.

kunskap är allt
Regionala planer och strategier som Region Skåne tar fram har sin utgångspunkt i
den regionala utvecklingsstrategin (RUS) Det öppna Skåne 2030. Målen för rumsliga
strukturer i RUS konkretiseras i Strategier för Det Flerkärniga Skåne. I Strategi för
ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 tydliggörs i vägval, mål och prioriteringar
för en långsiktig planering av transportsystemet i Skåne vars innehåll fördjupas i ett
antal planer och strategier med fokus på transportsystemet.
Det öppna Skåne 2030

Strategier för Det
flerkärniga Skåne

Strategier för ett
hållbart transportsystem i Skåne 2050

Cykelstrategi
för Skåne

Mobilitetsplan
för Skåne

Strategier för den
hållbara gods- och logistikregionen Skåne

Framtagandet av kunskapsunderlag är en grundbult i arbetet med Strukturbild för Skåne. Detta är
ett axplock av de dryga trettiotal rapporter och TemaPM som tagits fram.

Detta driver bostadsbyggandet i Skåne

Ett grönare Skåne

Livskraftiga kommuner

Planera för det
digitala samhället

Planera för urbana
godstransporter

Planera för nya
stationssamhällen

Fokus landsbygd

Planera för
människor

www.skane.se/strukturbild

