
 
 

Till 

Region Skåne 

 

SVAR PÅ REMISS ANGÅENDE REGIONPLAN FÖR SKÅNE 2022-2040 

Diarienummer 2019-RU000065 

RF SISU Skåne lämnar härmed synpunkter på rubr plan. 

Inledningsvis konstaterar RF SISU Skåne att i den regionala idrottsorganisationen inte fått 

delta i remissen nämnda dialog och samrådsprocess. I sig anmärkningsvärt eftersom 

idrottsrörelsen är viktig i arbetet inom områdena integration och folkhälsa. 

RF SISU Skåne lämnar oaktat detta följande synpunkter. 

I regionplanen konstateras att det finns hälsoskillnader inom regionen och att 

förutsättningarna inom regionen är olika och att socioekonomiska förutsättningar avspeglas 

bland annat i hälsa. Barnkonventionen beaktas inte fullt ut.  

Det är ovedersägligt så att fysisk aktivitet förbättrar folkhälsan och med det minskar 

kostnader inom sjukvården. 

RF SISU Skåne konstaterar därför att i planen finns väldigt lite, i förhållande till annat, kring 

vikten av att bevara och anlägga ytor för fysisk aktivitet. Vid uppförande av nya 

bostadsområden måste ytor och anläggningar beaktas. Alltför ofta glömmer kommunen 

brukarperspektivet, dvs att både kommunmedborgaren och föreningar ges möjlighet att 

påverka planeringen av den fysiska miljön. Men också hur den fysiska miljön beaktas ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Plan och bygglagen är där för vek varför Region Skåne i samklang 

med Länsstyrelsen måste gå föra med krav på ovan nämnda ytor. Två tips som att hänvisa 

till är Rörelsefaktor1, ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen samt 

Forskningsprojektet Equalizer2 3. 

Forskning i bland annat Tyskland pekar på att varje insatt krona i folkhälsoperspektivet ger 

en positiv inverkan på hälsa och då på ekonomin för kommun-region när behovet av 

sjukvård minskar. 

Region Skåne måste också aktivt bevaka det faktum att grönytor nu offras för förtätning 

vilket innebär att ytor för spontanidrott försvinner och därmed ytor för integration genom 

idrott.  

Vi efterlyser också ökad samverkan mellan kommunerna för att både utveckla och investera 

i både generella men framför allt specialidrottsanläggningar. Detta borde kunna lyftas mer i 

regionplanen. 
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1 https://www.rf.se/RFarbetarmed/idrottsanlaggningarochidrottsmiljoer/rorelsefaktor/  
2 https://urplay.se/program/210815-ur-samtiden-att-bygga-stad-for-unga-inkluderande-aktivitetsplatser  
3 Book K. & Högdahl E. (2018) Att ge grönt ljus till tjejer. En metoddiskussion utifrån projektet Equalizer för 
jämställda och inkluderande aktivitetsplatser. PLAN, nr 4-5, 41-52 
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