
Remissyttrande
Diarienr: 20RGK1957

Handläggare: Carl Rungegård, 
Datum: 2021-03-05

Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 80 00 vx
Nygatan 20 E-post region.@kronoberg.seRegion Kronoberg 

351 88 Växjö Växjö Fax

Region Skåne
region@skane.se 

Remissyttrande – Regionplan för Region Skåne 2022-
2040 (2019-RU000065)

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande över 
ovanstående remiss.

Regionplanen är nu i samrådsskedet. Regionplan Skåne visar Skånes samlade vilja 
och skapa en grund till den önskade samhällsutvecklingen i regionen. Tillsammans 
med de kommunala översiktsplanerna skapas förutsättningarna för den fysiska 
utvecklingen. Regionplanen består av fem delar och en av dem är 
utvecklingsinriktningen.  Denna del innehåller flerkärnighetsmodellen och 
planeringsstrategier som är regionplanens kärna. Ett antal planeringsstrategier 
identifierats, vilka ligger till grund för de fokusområden för hållbar utveckling som 
redovisas i förslaget till regionplan. 

Region Kronoberg ser positivt på framtagandet av en regionplan för Skåne. Den 
skapar förutsättningar för ett helhetstänk i samhällsplaneringen genom att hantera 
frågor som spänner över de kommunala och regionala gränserna, samt koppla 
regionens kommuner till en enhet vad gäller målbild, kommunikation och 
boendestruktur. 

Region Skåne har efterfrågat synpunkter gällande planens innehåll och process och 
om detta uppfyller planens behov och syfte.  Sammanfattningsvis består Region 
Kronobergs synpunkter av förtydligande gällande kartmaterial, regionförstoring 
och risker kopplat till planering i stadsnära miljöer. Utöver dessa synpunkter ställer 
Region Kronoberg sig positiva till samrådsförslaget.  

Synpunkter
Synpunkter nedan utgår från det upplägg som Region Skåne efterfrågat. 

Region Kronoberg ser positivt på den utveckling som redovisas och regionens 
ambitioner att möta de utmaningar som identifierats. De nämnda 
planeringstrategierna och flerkärnigheten är relevanta och viktiga för regionens 
utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Det finns ett behov att regioner tar en roll 
där mellankommunala intressen lyfts och ett helhetsperspektiv förankras. I planen 
lyfts också ett antal viktiga delar som uppföljning av regionplanen såsom 
kartmaterial och en miljökonsekvensanalys (MKB).
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Utifrån ett socialt perspektiv skulle det vara värdefullt med kartor som exempelvis 
visar fördelningen av arbetstillfällen inom tjänstesektor/tillverkningssektor, 
socioekonomiskt index och tillgänglighetsanalyser. Detta påverkar exempelvis 
jämställdhet och jämlikhet i regionen och därav har en viktig roll hur man väljer att 
planera för framtiden. 

Mark- och vattenanvändningskartan skulle kunna förtydligas genom att utöka 
teckenförklaringen. Det skulle tydliggöra innehållet och förståelsen för vilken 
funktion den har i efterföljande planering för olika aktörer. 

Att Region Skåne på olika sätt fortsätter sitt arbete med att stärka den regionala 
infrastrukturen skapar goda förutsättningar som gynnar både ens egna region samt 
grannregioners ställning, genom exempelvis tillgänglighet till och utanför 
nationsgränserna. Region Kronoberg skulle gärna se en utökad beskrivning av 
relationen för de funktionella sambanden till omgivande regioner. Utveckling som 
sker i Region Skåne påverkar i stor grad utvecklingen i Kronoberg. 

Region Kronoberg ser positivt på att Region Skåne har redovisat 
planeringsprinciper för de tematiska fördjupningarna. Region Skåne framhäver 
bland annat planeringsprinciper som gäller för näringsliv och besöksnäring vilket 
syftar till att prioritera lägen med god kollektivtrafik för att pendlingsmöjligheterna 
ska vara så goda som möjligt. Utmed stråken finns potential till strategiska belägna 
platser som kan utvecklas med bostäder och blandade funktioner. Detta stråktänk 
stärker strukturbilden som kan bidra till en fungerande bebyggelse- och 
trafikutveckling. Det skapar även en tydlighet var den huvudsakliga utvecklingen 
kommer att ske vilket underlättar en långsiktig planering av bostäder, 
samhällsfunktioner och trafik.

Region Kronoberg ställer sig även positiva hur gestaltad livsmiljö har fått 
genomslag där fokus handlar om hur arkitektur, form och design på olika sätt 
formar samhället och invånarens vardag. 

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv skulle det vara intressant med ett utförligare 
resonemang kring hantering av olika utmaningar och risker gällande förtätning i 
stadsmiljö, samt barnkonventionen. Barnperspektivet förekommer i vissa 
sammanhang vilket är positivt men en diskussion kring barns rättigheter i ett 
regionalt perspektiv saknas. 

Utöver ovan nämnda synpunkter ser Region Kronoberg gärna: 

 Ett resonemang av den nya omvärldsbilden.  Pandemin kommer fortsätta 
att ha inverkan på planeringen. Vi finner oss i förändrade förutsättning så 
som förändrade resvanor och nya arbetsförhållanden. Dessa nya behov 
ställer nya krav som bör analyseras och lyftas i det regionala perspektivet. 
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 Bättre koppling till angränsande län och kommuner inte bara Öresund, 
Göteborg och Stockholm 

 Förtydligande gällande prioriteringar inom vägtransportsystemet vid 
kapacitetsbrist samt en utveckling av hela-resan perspektiv med fokus på 
sårbara grupper såsom människor med funktionsvariationer, äldre m.m. 

Arbetet med att genomföra en regionplan kommer framöver vara viktigt – både 
för Region Skåne men också för Region Kronoberg som på nära håll följer 
utvecklingen för att dra lärdomar av processen. Region Kronoberg ser därför fram 
emot ett brett samarbete kring gemensamma frågor framöver med utgångspunkt i 
regionplanen samt i syfte att knyta samman det sydsvenska regionerna. I övrigt 
ställer sig Region Kronoberg positiva till samrådsförslaget.

Page 3 of 3


	__S0672_PlatinaFiles$_Active_eb_eb8b8ff8-f6a0-4ad9-9995-784f1da2b8eb.pdf
	Remissyttrande – Regionplan för Region Skåne 2022-2040 (2019-RU000065)
	Sammanfattning
	Synpunkter



