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Dialogmöte under granskningsskedet –

Landskrona stad

09:00-09:10 Välkomna och presentationsrunda
09:10-09:50 Presentation av granskningshandlingen för Regionplan för Skåne 2022-2050
09:50-10:05 Presentation av Landskrona stad – Att bygga ett helt och hållbart Landskrona
10:05-10:35 Diskussion utifrån tema: Vilken roll ska strategiska noder och regionala kärnor
ha i ortstrukturen?
10:35-10:50 Paus
10:50-11:20 Diskussion utifrån tema: Hur ska vi förhålla oss till utmaningen stigande hav?
11:20-11:50 Diskussion utifrån tema: Hur ska vi samverka kring målkonflikten kopplat till
jordbruksmark?
11:50-12:00 Gemensamt avslut och utrymme för kvarvarande frågor

Deltagare

Lina Wedin, enhetschef, Region Skåne
Filip Eriksson, praktikant, Region Skåne
Jesper Borgström, samhällsplanerare, Region Skåne
Rocky Cueva Alban, samhällsplanerare, Region Skåne
Inger Sellers, samhällsplanerare, Region Skåne
Wide Persson, samhällsplanerare, Region Skåne
Hannah Stanton, samhällsplanerare, Region Skåne
Lisa Lindekranz, planchef, Landskrona stad
Johan Nilsson, stadsbyggnadschef, Landskrona stad
Christian Alexandersson, fd kommundirektör, Landskrona stad
Fredrika Klevborn, mark – och exploateringschef, Landskrona stad
Johanna Karlsson, planarkitekt, Landskrona stad
Fredrik Andreasson, trafikplanerare, Landskrona stad
Moa Åhnberg, översiktsplanerare, Eslövs kommun
Johanna Vinrot, samhällsstrateg, Kävlinge kommun
Ella Rydmark, landskapsarkitekt, Kävlinge kommun
Adam Sandgren, samhällsstrateg, Lunds kommun
Jesper Bergnordh, översiktsplanarkitekt, Lomma kommun
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Elin Tängermyr, tillväxtchef, Burlövs kommun
Joel Tufvesson, stadsarkitekt, Burlövs kommun
Fanny Jakobsson, landskapsarkitekt, Burlövs kommun

Sammanställning
Tätortsutveckling - vilken roll ska strategiska noder och regionala kärnor ha i ortstrukturen?
Rollen för de strategiska noderna och regionala kärnorna diskuterades utifrån regionplanens
ortstruktur. Strukturkartan ska ses som en grund där de strategiska noderna presenteras på en regional
nivå och flera orter lyfts fram för att spegla flerkärnigheten. Det finns en potential att arbeta vidare
med att utvidga kriterierna och belysa flera målpunkter som idag inte lever upp till strukturkartans
kriterier. Region Skåne ser detta som en utveckling som bör ske i dialog med kommunerna.
Tätortsutveckling - hur ska vi förhålla oss till utmaningen stigande hav?
I takt med klimatförändringarna, har stigande hav blivit en stor utmaning där arbetet kring
klimatanpassning fått en större betydelse. Svårigheter finns med att ta fram rätt underlag för enskilda
kommuner. Det efterfrågas en samverkan i frågan inom regionen där regionplanen skulle kunna bli en
samarbetsplattform på sikt som exempelvis, samordnar kunskapsunderlaget. Ett gemensamt grepp kan
även behövas i finansieringsfrågor och strategier kopplat till klimatanpassning.
Tätortsutveckling - hur ska vi samverka kring målkonflikten kopplat till jordbruksmark?
Målkonflikten kopplat till jordbruksmark diskuterades utifrån bebyggelse i kollektivtrafiksnära lägen.
Det anses vara acceptabelt att bygga på jordbruksmark vid stationsnära lägen men det ställer krav på
en varsam användning av den ändliga resursen. Olika perspektiv på samhällsekonomiska investeringar
diskuterades där dessa investeringar kan anses vara rimliga argument för fortsatt exploatering.
Högkvalitativ jordbruksmark är en viktig resurs att skydda men där det även kan tillkomma alternativa
odlingsmetoder i framtiden. Samtidigt skulle marknaden kunna förändras på sikt och det är viktigt att
föra en vidare dialog ur ett bredare perspektiv gällande gränsdragningen för exploateringen av
jordbruksmark i Skåne.

