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Samrådsyttrande - Regionplan för Skåne 2022-2040 

Inledning 

Region Halland är en region där det regionala utvecklingsarbetet ska leda till en hållbar 

regional utveckling och hög attraktivitet. I det regionala utvecklingsarbetet ska regional 

fysisk planering, likt kommunala översiktsplaner, redogöra för viktiga strategiska 

inriktningar i den planerade utvecklingen i respektive kommun och region.  

Förslaget till Regionplan för Skåne 2022-2040  innehåller en tydlig målbild som formar 

planens ställningstaganden och strategiska inriktningar. Strukturbildskartan är ett av flera 
viktiga underlag i regionplanens innehåll och beskriver var och hur Skånes utveckling består 

av.  

Regional fysisk planering är ett verktyg för att generera kommunal, regional och nationell 

utveckling. För att bidra till lokal, regional och nationell nytta är regional fysisk planering en 

strategisk planering som ska utveckla och sammanföra befintliga processer, styrdokument 

och kunskapsunderlag för att generera en fysisk plan. Region Halland anser att Regionplan 

för Skåne har på tydligt sätt sammanfört de olika delarna det regionala 

utvecklingsuppdraget består av, samtidigt som regionplanen bidrar med ytterligare 
perspektiv för att skapa förutsättningar för samhällsutveckling.  

Synpunkter på samrådsversionen 

Region Halland anser att det i regionplanen finns utrymme att låta det mellanregionala 

perspektivet, som är stark redan idag och på sikt kommer växa med större gemensamma 

arbets-, studie och bostadsmarknader, vara mer horisontellt integrerat i Regionplan för 
Skåne. Utöver gemensamma arbets-, studie och bostadsmarknader finns det andra frågor 

av mellankommunal och mellanregional karaktär som kunde fått en mer framskjuten roll i 

Regionplan för Skåne. Exempel på detta är den framtida energiförsörjningen och 

digitaliseringens möjligheter som är frågor är gemensamma.      

Halmstad är utpekad som en regional tillväxtmotor och är en motor i sin funktionella 

arbetsmarknad. Detta är troligen en arbetsmarknad som på sikt kommer växa tillsammans 

med arbetsmarknaden i framförallt nordvästra Skåne. Region Halland anser att man i 

regionplanen skulle kunna beskriva hur infrastrukturen, och andra gemensamma faktorer, 
knyter ihop Skåne med Halland vidare upp mot till Göteborg och Oslo men även de 
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internationella kopplingarna över Öresund som bidrar till den skånska och sydvästsvenska 
utvecklingen.  

Region Halland anser att Regionplan för Skåne utgörs av tydliga planeringsförutsättningar 

att utgå ifrån i strategiskt arbete och samverkan. Regionplan för Skåne bidrar till en 
gemensam bild och kunskapsbas och kommer vara central i Region Hallands framtida 

samverkan med Region Skåne.   
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