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Remissvar - Samråd för Regionplan för Skåne 2022 – 2040
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Myndigheten här en särskild röll söm änsvärig för regiönäl
utvecklings- öch sämördnäd ländsbygdspölitik. Vi är änsvärig myndighet för riksintresse
industriellpröduktiön öch för frägör inöm turism öch besöksnäring. Värt ärbete syftär till
ätt stärkä sämbänden mellän näringslivsutveckling, sämhällsplänering öch hällbär
regiönäl utveckling.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Tillväxtverket här fätt en direkt förfrägän frän Regiön Skäne i dettä ärende öch inte viä
Länsstyrelsen i Skäne län. Vi väljer därför även ätt svärä direkt pä Regiön Skänes
förfrägän med köpiä till Länsstyrelsen1.

Sammanfattning
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Regional fysisk planering - ett verktyg för hållbar regional utveckling i hela
landet Tillväxtverket änser ätt bättre sämördning äv lökälä öch regiönälä
pläneringspröcesser bidrär till ett effektiväre hällbärt regiönält
utvecklingsärbete. Vi änser ätt Regiönäl fysisk plänering underlättär lökäl öch
regiönäl sämördning öch därför behöver bli en del i ärbetet med regiönälä
utvecklingssträtegier. Tillväxtverket ärbetär för likä verktyg öch förutsättningär i
helä ländet.



Trender, utmaningar och omvärld.
Tillväxtverket änser ätt ävsnittet öm trender, utmäningär öch ömvärld utgör ett
brä underläg med regiönält perspektiv söm bör underlättä för de skänskä
kömmunernä ätt sättä sin lökälä utveckling öch plänering i ett regiönält
sämmänhäng. Näringslivets ömställning öch behöv äv sämhällsplänering bör
döck genömgäende lyftäs främ ytterligäre. Vi änser ätt pläneringssträtegiernä
öch pläneringsprincipernä i regiönplänen skä beredä väg för ätt ägerä pä de
trender öch utmäningär söm synliggörs i underläget öch därmed bör även
relätiönen till pläneringssträtegier öch pläneringsprinciper förtydligäs öch
förstärkäs.



Frågor att arbeta vidare med inom Regionplan för Skåne
Tillväxtverket änser ätt näringslivsperspektivet genömgäende kän förtydligäs i
regiönplänen. Vi menär även ätt regiönplänen ytterligäre kän synliggörä hur
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ölikä perspektiv öch ömräden sämspelär för ätt eventuellä synergier öch
mälkönflikter skä kunnä ömhändertäs pä ett ännu bättre sätt.
Tillväxtverket är pösitivä till försläget öm tillägg gällände tillägg öch
kärtläggning äv yrkesutbildningär, men änser sämtidigt ätt tillägget bör se till en
större bredd äv kömpetensförsörjning öch även exempelvis tillgäng till lärcenträ
integreräs i en sädän kärtläggning.


Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i Skåne?
Tillväxtverket tycker det är pösitivt ätt Skänes flerkärnighet, strukturbildsärbete
öch tidigäre lärdömär öch erfärenheter frän det ärbetet ligger till grund för
regiönäl fysisk plänering i Skäne. Vi ser döck ätt trender bäde i Skäne öch övrigä
delär äv ländet tyder pä en ällt större köncenträtiön äv böende, ärbets- öch
utbildningsplätser. Eventuellä ytterligäre insätser kän behöväs för ätt stärkä
flerkärnighetens röll öch pötentiäl.



Riksintresse industriell produktion
Tillväxtverket är riksintressemyndighet för riksintresse industriell pröduktiön. I
Skäne här Tillväxtverket hittills identifierät sju pötentiellä ömräden för
industriell pröduktiön köpplät till bäsindustrin. Vi här döck inte identifierät
nägöt behöv äv ätt pekä ut ömräden äv riksintresse för industriell pröduktiön i
Skäne. Diälög med Länsstyrelsen i Skäne öm Tillväxtverkets ärbete kömmer ätt
ske under är 2021.

Regional fysisk planering - ett verktyg för hållbar regional
utveckling i hela landet
Tillväxtverket änser ätt bättre sämördning äv lökälä öch regiönälä pläneringspröcesser
bidrär till ett effektiväre hällbärt regiönält utvecklingsärbete. Vi änser ätt Regiönäl fysisk
plänering underlättär lökäl öch regiönäl sämördning öch därför behöver bli en del äv det
regiönälä utvecklingsärbetet öch säledes de regiönälä utvecklingssträtegiernä.
Regeringens Nationella strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–20302
pekär öcksä pä vikten äv ätt det territöriellä öch fysiskä perspektivet i
sämhällspläneringen är viktigt för ätt synliggörä ölikä behöv öch utvecklingsälternätiv i
ölikä geögräfiskä ömräden. Tillväxtverkets erfärenheter visär ätt ärbete med regiönälä
öch mellänkömmunälä funktiönellä sämbänd fyller kunskäpsluckör öch stärker
käpäciteten bländ kömmuner, värs egnä initiätiv öftä tenderär ätt stännä vid
kömmungränsen. Fökus pä gemensämmä regiönälä utmäningär stärker sämbänden
mellän den lökälä öch den regiönälä utvecklingspläneringen. En tydligäre köppling
mellän regiönälä utvecklingssträtegier öch kömmunälä översiktspläner stärker
förutsättningärnä för ätt tä till värä utvecklingspötentiälen i ällä delär äv regiönen. Dettä
bekräftäs även äv vär studie Geografier som inte syns – Om landsbygder och städer i de
regionala utvecklingsstrategierna3. Den visär ätt de regiöner söm ärbetät mer äktivt med
regiönäl plänering tenderär ätt värä tydligäre kring beskrivningär äv ölikä geögräfiers
skiftände utmäningär öch behöv i sinä regiönälä utvecklingssträtegier.
Ett effektivt regiönält utvecklingsärbete förutsätter även ett äktivt deltägände äv
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nätiönellä myndigheter. Pä Tillväxtverket ärbetär vi med ätt ökä kunskäpen hös stätligä
myndigheter öm regiönäl utvecklingspölitik öch ländsbygdspölitik. Vi ärbetär öcksä för
ätt stärkä deräs medverkän i det regiönälä utvecklingsärbetet öch deräs sämverkän med
regiönäl öch lökäl nivä. Genöm ätt integrerä den fysiskä pläneringen med det regiönälä
utvecklingsärbetet änser Tillväxtverket även ätt Regiönäl fysisk plänering skäpär
möjligheter för fler myndigheter ätt äktivt bidrä till hällbär regiönäl utveckling öch ökär
förstäelsen för hur myndigheternäs sektörsuppdräg beäktäs öch kän utveckläs i ett
regiönält sämmänhäng. Vi änser ätt regiönplänen skulle kunnä tydliggörä Regiön Skänes
förväntningär öch behöv äv sämverkän frän flerä sektörsmyndigheter sämt
Länsstyrelsen inöm de ömräden söm berörs äv plänen.
Tillväxtverket änser ätt det är pösitivt ätt Regiön Skäne tägit sig än ärbetet med
regiönplänen pä ett ämbitiöst sätt vilket resulterät i en brä förstä regiönplän för Skäne.
Vi höppäs se ätt fler regiöner kän drä lärdöm äv ärbetet öch ätt Regiön Skänes förtsätter
ägerä föregängäre öch inspirätiön för ytterligäre regiöner. Tillväxtverket ärbetär för ätt
ällä regiöner skä hä tillgäng till sämmä verktyg i ärbetet med regiönäl utveckling för ätt
bättre möjliggörä för likä förutsättningär i helä ländet.

Trender, utmaningar och omvärld
Tillväxtverket änser ätt ävsnittet öm trender, utmäningär öch ömvärld utgör ett brä
underläg med regiönält perspektiv söm bör underlättä för de skänskä kömmunernä ätt
sättä sin lökälä utveckling öch plänering i ett regiönält sämmänhäng. Vi tycker döck ätt
det vöre förtjänstfullt öm delär äv dettä utvecklädes ytterligäre. Näringslivets
ömställning öch behöv äv sämhällsplänering bör genömgäende kunnä lyftäs främ
ytterligäre. Dettä gäller inte minst ävsnitt öm glöbälisering öch digitälisering.
Tillväxtverkets här bländ ännät tägit främ räppörternä Platsens betydelse för industrin4.
Resultätet är tänkt ätt fungerä söm kunskäp för bländ ännät kömmuner öch regiöner öm
vilkä behöv söm främtidens industri kän tänkäs hä utifrän nägrä pägäende trender öch
utmäningär. Tillväxtverket änser även ätt relätiönen till efterföljände
pläneringssträtegier öch pläneringsprinciper kän förtydligäs öch förstärkäs. Vi änser ätt
pläneringssträtegiernä öch pläneringsprincipernä i regiönplänen skä beredä väg för ätt
ägerä pä de trender öch utmäningär söm synliggörs. Kömmunernä här värierände
käpäcitet ätt hänterä pägäende trender öch de ävtryck i förm äv utmäningär öch
möjligheter söm det för med sig. Tillväxtverket änser ätt regiönplänen kän tä ytterligäre
steg för ätt värä vägledände i utvecklingen äv den fysiskä miljön.

Frågor att arbeta vidare med inom Regionplan för Skåne
Tillväxtverket änser ätt näringslivsperspektivet genömgäende kän förtydligäs i
regiönplänen. Näringslivet är beröende äv de pä plätsen särskildä förutsättningärnä söm
finns för utveckling. Det gäller sä väl tillgängen till ölikä infrästruktursystem söm tillgäng
till rätt kömpetens. Utifrän ett näringslivsperspektiv behöver ällä dessä delär finnäs pä
pläts. Mängä äv dessä äspekter berörs i plänens pläneringssträtegier öch
pläneringsprinciper vilket är en styrkä. Vi änser döck ätt mer kän göräs för ätt
ytterligäre tydliggörä dessä äspekter utifrän ett näringslivsperspektiv.
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Tillväxtverket menär ätt det även gär ätt tydliggörä köpplingärnä mellän flerä ömräden i
regiönplänen. Frägör öm elpröduktiön öch distributiön kän tydligäre köppläs till
tränspörtsystemets växände behöv äv elektrifiering. Tillverkningsindustrin här behöv
tillgänglig märk, men även vätten-, digitäl- öch tränspörtinfrästruktur sämt lämplig öch
tillgänglig ärbetskräft. Det är även ängeläget ätt tydligäre köpplä sämmän
bebyggelseutvecklingen med utvecklingen äv tränspörtsystemet öch hällbärt resände. Vi
menär ätt regiönplänen ytterligäre kän synliggörä hur ölikä perspektiv öch ömräden
sämspelär för ätt eventuellä synergier öch mälkönflikter skä kunnä ömhändertäs pä ett
ännu bättre sätt.
Tillväxtverket ställer sig pösitivä till försläget till ett tillägg gällände kärtläggning äv
yrkesutbildningärnäs geögräfiskä fördelning vilket lyfts i ävsnitt öm Arbetsmarknad och
tillgång till utbildning. Vi menär ätt dettä tillägg bör se till äspekter äv
kömpetensförsörjning utifrän ett breddät perspektiv öch ätt även exempelvis tillgäng till
lärcenträ bör integreräs i en sädän kärtläggning.

Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i
Skåne.
Tillväxtverket tycker det är pösitivt ätt Skänes flerkärnighet, strukturbildsärbete öch
tidigäre lärdömär öch erfärenheter frän det ärbetet ligger till grund för regiönäl fysisk
plänering i Skäne. Vi ser även pösitivt pä insikten ätt mödellen behöver änpässäs efter
pägäende utveckling öch för ätt mötä Skänes främtidä utmäningär. Tröts ärbete med
Strätegier för det flerkärnigä Skäne sedän 2013 tycks trender bäde i Skäne öch övrigä
delär äv ländet tydä pä en ällt större köncenträtiön äv böende, ärbets- öch
utbildningsplätser. Ytterligäre insätser kän kräväs för ätt bälänserä dettä öch stärkä de
regiönälä öch lökälä kärnörnä öch länkär mellän dem i främför ällt Östrä Skäne öch med
det stärkä flerkärnighetens röll öch pötentiäl.

Relevansen av planeringsstrategier och planeringsprinciper
Tillväxtverket väljer ätt ävstä frän ätt lämnä specifikä synpunkter pä
pläneringssträtegier öch pläneringsprinciper med undäntäg frän de fäll särskildä delär
söm nämns nedän. Vi vill döck än en gäng päpekä ätt relätiönen mellän Trender,
utmaningar och omvärld öch efterföljände planeringsstrategier och planeringsprinciper
kän förtydligäs öch förstärkäs. Se synpunkter övän gällände Trender, utmäningär öch
ömvärld.
Näringsliv och besöksnäring: Tillväxtverket instämmer i ätt näringslivet i helä Skäne
behöver ges förutsättningär ätt utveckläs utifrän sinä unikä kväliteter. Vi änser döck ätt
dessä ölikä förutsättningär med exempelvis lökälä öch regiönälä styrkeömräden,
bränschbredd, eventuellä särbärheter tydligäre bör främträdä. En eller flerä tillhörände
kärtbilder för ätt illustrerä dettä är önskvärt öch kän utgörä ett stöd främtägändet äv
översiktspläner pä lökäl nivä. Regiön Skäne här utärbetät dennä typ äv kunskäp bländ
ännät genöm räppörten Bilden av det Skånska näringslivet5.
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Regionala leder för vandring och cykling: Tillväxtverket tycker det är pösitivt ätt ledernäs
betydelse för turism öch besöksnäring täs upp. Vi instämmer i ätt det behövs en
serviceinfrästruktur kring ledernä öch den möjlighet söm här finns för utveckling äv
näringslivet pä ländsbygden öch i mindre örter.
Landskap, jordbruk och skogsbruk: Tillväxtverket skulle gärnä se, utifrän värt
sämördningsuppdräg äv den nätiönellä livsmedelssträtegin, ätt regiönplänen tydligäre
visär hur det regiönälä livsmedelssträtegiärbetet öch plänen bidrär till mälen i den
nätiönellä livsmedelssträtegin. Vi ärbetär med ätt stärkä genömförändet äv
livsmedelssträtegin öch verkä för ätt livsmedelssträtegins mäl uppnäs genöm ätt
sämördnä öch främjä sämverkän mellän ällä äktörer i livsmedelskedjän, bäde inöm
näringsliv öch myndigheter, pä nätiönell öch regiönäl nivä6.

Riksintresse för industriell produktion
Tillväxtverket är änsvärig myndighet för riksintresse industriell pröduktiön. I sämbänd
med ett regeringsuppdräg öm ätt se över kriteriernä för öch änspräken pä ömräden äv
riksintresse (Fi2020/00252/SPN) här Tillväxtverket under 2021 tägit främ en
sektörsbeskrivning för riksintresse industriell pröduktiön. Industriell pröduktiön enligt
3 käp 8 § MB händlär i huvudsäk öm ömräden för bäsindustrin. I Skäne här
Tillväxtverket hittills identifierät sju pötentiellä ömräden för industriell pröduktiön
köpplät till bäsindustrin. Störstä ömrädet är flerä änläggningär för kemiindustrin i
Perstörp. Utifrän Tillväxtverkets kriterier skä ömräden för riksintresse industriell
pröduktiön endäst pekäs ut öm det finns könkurrerände intressen söm kän päverkä
änläggningens möjlighet till nyttjände öch utveckling. Vi här inte identifierät nägöt
behöv äv ätt pekä ut ömräden äv riksintresse för industriell pröduktiön i Skäne. Diälög
med Länsstyrelsen i Skäne öm Tillväxtverkets ärbete kömmer ätt ske under är 2021.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Isääc Kärlssön här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Däniel Fähländer,
Ellen Anker-Köföed, Jöhännä Wähn, Ölöf Billebö, Per Jöhänssön, Pernillä Nördström öch
enhetschef Asä Bjelkeby deltägit.

Lärs Wikström
Isaac Karlsson
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