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Lunds universitet har givits möjlighet att lämna yttrande gällande samrådshandling
für Regionplan för Skåne 2022-2040.
Lunds universitet utgör en viktig del i att st?irka regionens konkurrenskaft både
nationellt och internationellt. Det är dåirftir viktigt att regionplanen möjliggör
utveckling för framtidens utbildning och forskning. Lärosätets attraktivitet
påverkas också av den omgivning det verkar i och vilka möjligheter det finns till
bl.a. bostad, akfiviteter, rekreation och infrastruktur ftir verksamma vid
universitetet. Planeringsprincipen med flerkärnighet är betydelsefull ftir detta.
Lunds universitet bedriver inte bara verksamhet i Lund utan även i Malmö,
Helsingborg och Ljungbyhed och en väl fungerande och tillgänglig kollektivtrafìk
har stor betydelse både för rörelser mellan universitetets olika campus och för
studenters möjlighet att studera utifrån val av bostadsort. Tillgång på billiga
studentbostäder i kollektivtrafiknära lägen har stor betydelse.
Det är också av stor vikt ftir universitetets verksamhet att det finns en väl
fungerande teknisk infrastrulctur i regionen, både utifrån att universitetet bedriver
forskning som innebär avancerad energikrävande teknik och digital styrning men
också utifrån att allt mer utbildning och arbete sker på distans, en utveckling som
tagit ett stort språng i och med pandemi-situationen.
Det är utifrån studenters och verksammas möjlighet till rekreation också positivt att
planen beskriver att stärkt koppling mellan cykellederlkollektivtrafik och
målpunkter i naturen som viktig planeringsprincip.

Några mer detaljerade synpunkter sammanfattas nedan.
a
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Frågor som berör beredskap inför eventuella migrationsfluktuationer samt
integrering av nyanlända, kunde varit mer omhändertagna, om inte annat
till exempel under avsnittet i början om "Mål och Förutsättningar",

underrubriken "Trender", eventuellt sedan kopplat

till "Globalisering" eller

med egen rubrik. Bakgrunden här är att denna Region har en mottagande
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roll då vi står inftir möjliga folkförflyttningar beroende på
klimatförändringar och/eller konfl iktsituationer.
a

Gestaltad livsmiljö

Frågor som berör "Gestaltad livsmiljö", sidan 53 i Regionplanen (PDF).
Vid punkt 1: "Kulturmiljö" kan artikuleras bättre genom att
utvidgas/skrivas om till "kulturarv, levande kultur och transformativ

kulturmiljö."
Vid punkt 2:"och ftirvaltare." kan ändras till "och förvaltare, samt
underlätta kommunikation med Skånes befolkning"
a

À.ngelholms roll som regional kc)rna
Vilket "samrådsförfarande" avses på sid 35 (eventuellt samma som
omnämns som "dialog" på sidan 43?) Vilka aktörer deltar i detta?

a

Over gripande kommentar
En mer övergripande kommentar som gäller flera delar av Regionplanen:
Frågor som berör medborgares roll, insyn och inflytande i regionala
planeringsprocesser kan lyftas och artikuleras.
Skälen ftir detta är dels att människor, i och med ett ökat miljömedvetande,
börjat intressera sig ftir områden på större avstånd (regionala avstånd) än
sitt eget omedelbara kommunala grannskap. Det stämmer också väl med
ambitionen att koppla kommuner tydligare till varandra. Det stämmer
också väl med Boverkets nuvarande inställning till utökade former Ítjr
medborgarmedverkan. Att involvera Skånepanelen är bra (sidan 92), men
hur många fångas upp, och varfÌir enbart vart fiärde år?

Ställen i Regionplanen (pdf-versionen) att beakta avseende sådan
artikulering av medborgardialog/deltagande.
. Skånepanelen kan involveras oftare än vart fiärde år. Sidan 92.
. Tydligare plan för hur Skånepanelen involveras och vilka den
representerar. Sidan 92.
. Seminarieserien Hållbar Stadsutveckling kan involvera medborgare.
Sidan 92.
. Involvera Skånepanelen, eller på annat sätt involvera medborgare i den
årliga Uppföljning av det Öppna Skåne 2030, på sidan 94.
. Gestaltad livsmiljö punkt 3: "...och förvaltare." kan ändras till "...och
fiirvaltare, samt underlätta kommunikation med Skånes befolkning". Sidan
53.

.

Regionala måI, sidan 19. Under rubriken Det öppna Skåne 2030 står det:

"AtIvara delaktig i samhället och engagera sig i den gemensamma
framtiden är en självklarhet. Demokratin fungerar genom att ett brett
spektrum av uppfattningar välkomnas." Detta låter br4 men varftir sedan
inga närmare direktiv om hur regionens medborgare deltar i själva
planeringen av regionens framtid.

Bra kollektivtrafik och cykelinfrastruktur samt tillgång på billiga bostäder i
kollektivtrafiknära lägen är särskilt viktigt ft)r studenter. Vidare är det viktigt att
priser på kollektivtrafik hålls låga ftir att pendling ska vara möjligt ftir studenter
som ofta har en begränsad ekonomi. Möjligheten för studenter att bo billigt under
sin studietid är en ftirutsättning för att studenter ur alla samhällsgrupper ska kunna
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ta del av universitetsstudier. Behovet av tillgång till god teknisk och digital
infrastruktur ftir studenter har blivit ännu tydligare utifrån situationen med
pandemin, framtida utbildning spås också innehålla fler digitala moment.

Beslut
Beslut att avge detta yttrande har fattats av undertecknad rekfor i närvaro av
ftirvaltningschef Susanne Kristensson, efter hörande av representant fnir Lunds
universitets studentkårer och efter ftiredragning av avdelningschef Malin Gülich,
LU Byggnad.

