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Regionplan för Skåne 2022–2040
Syftet med Regionplanen, utöver att vara ett stöd för den fysiska planeringen i de
skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala
planeringsfrågorna, är att bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna.
Möjligheten att bo i en del av Skåne och studera eller arbeta i en annan är en central
fråga för Högskolan Kristianstad som har en stor andel pendlande studenter och
medarbetare.
Vi stöttar målbilden som beskrivs i den Regionplan som nu är ute på remiss, särskilt
avseende att Regionplanen ska vara ett verktyg för att stärka Skånes utveckling som
flerkärnig arbetsmarknads- och bostadsregion och ambitionen att Skåne bör
utvecklas så att alla delar i regionen stärks utifrån sina kvaliteter. Vidare anser vi
att samrådshandlingen väl fångar och beskriver Skånes utmaningar. Vi ser även
positivt på att Skåne tidigt i Regionplanen beskrivs som en del av sin omvärld.
För att Regionplanen ska bidra till att skapa det sömlösa Skåne för invånarna som
beskrivs som dess syfte ser vi däremot att Regionplanen behöver stärkas i ett antal
viktiga avseende, vilka även korrelerar med synpunkter hos medlemskommunerna
inom Skåne Nordost. Följande punkter önskar vi särskilt beaktas vid
färdigställandet av Regionplanen:


Regionplanen behöver än tydligare verka för att minska den regionala
obalansen i Skåne. Detta kan t.ex. göras genom att tydligare visa på hur
flerkärnigheten ska bevaras och utvecklas.



Samrådshandlingen består till en stor del av en sammanställning av nuläge
och befintlig struktur. För att Regionplanen ska få önskad effekt behöver
den bli än mer framåtsyftande och vävas samman med tydliga
framtidsvisioner och mål.



Regionplanen behandlar för lite perspektivet södra Sverige. Regionplanen
behöver tydligare ge stöd i mellanregionala planeringsfrågor. Fler kartor i
Regionplanen behöver hantera planeringsfrågor som sträcker sig utanför
Skånes gränser för att inte begränsa utvecklingen i nordöstra Skåne.
Högskolan Kristianstad tillsammans med andra aktörer i nordöstra Skåne
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har potential att bli ett nav i en större utbildnings- och arbetsmarknadsregion
inom södra Sverige och för den utvecklingen är en förbättrad infrastruktur
och en förstärkt kollektivtrafik över regiongränserna central.


Regionplanen behöver vikta tåg- och busstrafik lika eftersom båda
trafikslagen är viktiga för pendlingen i Skåne och de kompletterar varandra
i resandet i de skånska kommunerna, inte minst i avseende pendling till/från
Högskolan Kristianstad. I regionplanen finns det en tydlig obalans i text och
kartor mellan tåg och buss. Regionplanen behöver korrigeras så att bussoch tågperspektivet hanteras lika, både i text och i kartor. Regionplanen
behöver också tydligt ta ställning till att stopp kopplat till regionala stråk
med buss får en central placering för att göra det möjligt för fler att åka
kollektivt.

I detta ärende har rektor Håkan Pihl beslutat och Lisa Källström har varit
föredragande.

För Högskolan Kristianstad
Håkan Pihl (15 Apr 2021 16:52 GMT+2)

Håkan Pihl
rektor
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