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Yttrande över remiss Regionplan för Skåne 2022-

2040 
 

Inledning            
Högskolan Kristianstad (HKR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på Region 

Skånes förslag till Regionplan för Skåne 2022-2040. 

HKR vill initialt rent allmänt framhålla att den forskning och högre utbildning 

som bedrivs vid de skånska lärosätena har stor betydelse för regionens framtida 

utveckling av Skånes fysiska strukturer. Denna omständighet har enligt 

högskolans mening inte i tillräckligt hög grad lyfts fram och värderats som en 

planeringsförutsättning, och ett viktig regionalt värde, i förslaget. Vikten av de 

skånska lärosätenas roll att försörja Skåne med forskning och högskoleutbildad 

arbetskraft kunde framhållits mer. 

 

De sidhänvisningar som görs nedan är till PDF:versionen av remissen. 

 

HKR i ett Skåneperspektiv (s 46) 

När det gäller specifikt för HKR konstateras att högskolan uttryckligen omnämnts 

endast på ett ställe i rapporten under rubriken ”Kristianstad-Hässleholm”, där de 

båda orternas roll som tillväxtmotor i den nordöstra delen av regionen beskrivs. 

Detta ger en begränsad bild av högskolans verksamhet och dess betydelse för hela 

Skåne. HKR arbetar målmedvetet för att vara en högskola för hela regionen. 

Ambitionen kommer bl a till uttryck i högskolans ”Strategi 2021-2025”, där 

högskolan som en av fyra vägledande principer lyft fram att högskolan ska vara 

regionalt relevant. Uppfattningen stärks av det som regionen själv konstaterat i 

rapporten ”Kunskapsförsörjning och matchning av högutbildade (2019)”. 

Rapporten, som ger en fördjupad bild av den helt avgörande roll som de skånska 

lärosätena spelar för den regionala kompetensförsörjningen, visar att nästan tre 

fjärdedelar av studenterna vid HKR har sin bakgrund i Skåne, högst andel av de 

skånska lärosätena.  Skånes kunskapsförsörjning är emellertid beroende av att 

studenterna också stannar kvar och inte flyttar efter avslutad utbildning. Nämnda 

rapport visar att 74 % av de studenter som avslutat sin utbildning vid HKR bor 
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kvar i Skåne tre år efter avslutad utbildning, (motsvarande siffra för exempelvis 

Lunds universitet är 60%), vilket torde vara en mycket positiv förutsättning för 

utvecklingen av de fysiska strukturerna i Skåne.  

 

Såsom regionen valt att beskriva HKR:s betydelse i detta avsnitt ges närmast 

uppfattningen att högskolan bedriver en delregional verksamhet, vilket ger en 

felaktig bild.  

 

Utmaningar för Skåne (s 18) 

I anslutning till underrubriken ”Utmaningar för Skåne” räknas ett antal väsentliga 

utmaningar upp såsom goda livsmiljöer, hållbar tillväxt, ökad tillgänglighet, 

växande städer, global konkurrenskraft, bebyggelseutveckling, klimatförändringar 

och attraktivt Skåne. Frågan om att säkerställa och utveckla förutsättningarna för 

forskning, högre utbildning och kompetensförsörjning för Skåne är inte med i 

denna uppräkning, vilket högskolan anser att den borde vara.  

 

Regionala mål (s 24) 
Under denna rubrik nämns utbildning enbart marginellt. Högre utbildning och 

kompetensförsörjning borde enligt högskolan förtjäna åtminstone en underrubrik i 

detta avsnitt. 
 
Tematisk fördjupning - Bebyggelseutveckling (s 64) 
Denna del av regionplanen är såvitt högskolan kan se enda avsnittet i rapporten 

som under en egen underrubrik (till avsnittet ”1.5 Näringsliv”) beskriver 

utbildningens betydelse. Budskapet är naturligtvis positivt men frågan förtjänar 

som nämnts ovan att behandlas som en mer grundläggande förutsättning i planen.   

 

Genomförande och uppföljning av regionplanen – Region Skåne och 
kommunerna i samverkan (s 111) 
Här anges att ”Rollen som regionplaneorgan utvecklas i samarbete med de 

regionala utvecklingsaktörerna.” Av rubriken att döma räknar regionen endast sig 

själv och kommunerna som regionala utvecklingsaktörer, vilket högskolan anser 

är en för snäv krets. HKR vill gärna definiera sig som en ”regional 

utvecklingsaktör” och kommer att fortsätta verka för en positiv utveckling av 

hela Skåne.   

 

I detta ärende har Håkan Pihl beslutat och Johan Eriksson varit föredragande.  

 

Kristianstad 2021-12-16 

 

 

Håkan Pihl 

Rektor 
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