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Remissvar - Samråd för Regionplan för Skåne 2022 – 2040  
Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten 
genöm ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r fö retägände öch ätträktivä regiönälä miljö er 
dä r fö retäg utveckläs. Myndigheten här en sä rskild röll söm änsvärig fö r regiönäl 
utvecklings- öch sämördnäd ländsbygdspölitik. Vi ä r änsvärig myndighet fö r riksintresse 
industriellpröduktiön öch fö r frä gör inöm turism öch besö ksnä ring. Vä rt ärbete syftär till 
ätt stä rkä sämbänden mellän nä ringslivsutveckling, sämhä llsplänering öch hä llbär 
regiönäl utveckling.  
 
Remissväret ä r skrivet utifrä n dessä utgä ngspunkter. 
 
Tillvä xtverket här fä tt en direkt fö rfrä gän frä n Regiön Skä ne i dettä ä rende öch inte viä 
Lä nsstyrelsen i Skä ne lä n. Vi vä ljer dä rfö r ä ven ätt svärä direkt pä  Regiön Skä nes 
fö rfrä gän med köpiä till Lä nsstyrelsen1. 

Sammanfattning 
 Regional fysisk planering - ett verktyg för hållbar regional utveckling i hela 

landet Tillvä xtverket änser ätt bä ttre sämördning äv lökälä öch regiönälä 
pläneringspröcesser bidrär till ett effektiväre hä llbärt regiönält 
utvecklingsärbete. Vi änser ätt Regiönäl fysisk plänering underlä ttär lökäl öch 
regiönäl sämördning öch dä rfö r behö ver bli en del i ärbetet med regiönälä 
utvecklingssträtegier. Tillvä xtverket ärbetär fö r likä verktyg öch fö rutsä ttningär i 
helä ländet. 
 

 Trender, utmaningar och omvärld. 
Tillvä xtverket änser ätt ävsnittet öm trender, utmäningär öch ömvä rld utgö r ett 
brä underläg med regiönält perspektiv söm bö r underlä ttä fö r de skä nskä 
kömmunernä ätt sä ttä sin lökälä utveckling öch plänering i ett regiönält 
sämmänhäng. Nä ringslivets ömstä llning öch behöv äv sämhä llsplänering bö r 
döck genömgä ende lyftäs främ ytterligäre. Vi änser ätt pläneringssträtegiernä 
öch pläneringsprincipernä i regiönplänen skä beredä vä g fö r ätt ägerä pä  de 
trender öch utmäningär söm synliggö rs i underläget öch dä rmed bö r ä ven 
relätiönen till pläneringssträtegier öch pläneringsprinciper fö rtydligäs öch 
fö rstä rkäs. 
 

 Frågor att arbeta vidare med inom Regionplan för Skåne 
Tillvä xtverket änser ätt nä ringslivsperspektivet genömgä ende kän fö rtydligäs i 
regiönplänen. Vi menär ä ven ätt regiönplänen ytterligäre kän synliggö rä hur 

                                                                 
1 7 käp 5 § PBL 
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ölikä perspektiv öch ömrä den sämspelär fö r ätt eventuellä synergier öch 
mä lkönflikter skä kunnä ömhä ndertäs pä  ett ä nnu bä ttre sä tt. 
 
Tillvä xtverket ä r pösitivä till fö rsläget öm tillä gg gä llände tillä gg öch 
kärtlä ggning äv yrkesutbildningär, men änser sämtidigt ätt tillä gget bö r se till en 
stö rre bredd äv kömpetensfö rsö rjning öch ä ven exempelvis tillgä ng till lä rcenträ 
integreräs i en sä dän kärtlä ggning. 
 

 Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i Skåne? 
Tillvä xtverket tycker det ä r pösitivt ätt Skä nes flerkä rnighet, strukturbildsärbete 
öch tidigäre lä rdömär öch erfärenheter frä n det ärbetet ligger till grund fö r 
regiönäl fysisk plänering i Skä ne. Vi ser döck ätt trender bä de i Skä ne öch ö vrigä 
delär äv ländet tyder pä  en ällt stö rre köncenträtiön äv böende, ärbets- öch 
utbildningsplätser. Eventuellä ytterligäre insätser kän behö väs fö r ätt stä rkä 
flerkä rnighetens röll öch pötentiäl. 
 

 Riksintresse industriell produktion 
Tillvä xtverket ä r riksintressemyndighet fö r riksintresse industriell pröduktiön. I 
Skä ne här Tillvä xtverket hittills identifierät sju pötentiellä ömrä den fö r 
industriell pröduktiön köpplät till bäsindustrin. Vi här döck inte identifierät 
nä göt behöv äv ätt pekä ut ömrä den äv riksintresse fö r industriell pröduktiön i 
Skä ne. Diälög med Lä nsstyrelsen i Skä ne öm Tillvä xtverkets ärbete kömmer ätt 
ske under ä r 2021. 

Regional fysisk planering - ett verktyg för hållbar regional 
utveckling i hela landet 
Tillvä xtverket änser ätt bä ttre sämördning äv lökälä öch regiönälä pläneringspröcesser 
bidrär till ett effektiväre hä llbärt regiönält utvecklingsärbete. Vi änser ätt Regiönäl fysisk 
plänering underlä ttär lökäl öch regiönäl sämördning öch dä rfö r behö ver bli en del äv det 
regiönälä utvecklingsärbetet öch sä ledes 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 
sämhä llspläneringen ä r viktigt fö r ätt synliggö rä ölikä behöv öch utvecklingsälternätiv i 
ölikä geögräfiskä ömrä den. Tillvä xtverkets erfärenheter visär ätt ärbete med regiönälä 
öch mellänkömmunälä funktiönellä sämbänd fyller kunskäpsluckör öch stä rker 
käpäciteten bländ kömmuner, värs egnä initiätiv öftä tenderär ätt stännä vid 
kömmungrä nsen. Fökus pä  gemensämmä regiönälä utmäningär stä rker sämbänden 
mellän den lökälä öch den regiönälä utvecklingspläneringen. En tydligäre köppling 
mellän regiönälä utvecklingssträtegier öch kömmunälä ö versiktspläner stä rker 
fö rutsä ttningärnä fö r ätt tä till värä utvecklingspötentiälen i ällä delär äv regiönen.  Dettä 
bekrä ftäs ä ven äv vä r 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 fö rutsä tter ä ven ett äktivt deltägände äv 

                                                                 
2 Nätiönell strätegi fö r hä llbär regiönäl utveckling i helä ländet 2021–2030 (regeringen.se) 
3 Geögräfier söm inte syns.pdf (tillväxtverket.se) 

https://www.regeringen.se/4956ea/contentassets/53af87d3b16b4f5087965691ee5fb922/nationell-strategi-for-hallbar-regional-utveckling-i-hela-landet-20212030
https://tillvaxtverket.se/download/18.4e7034de178dca3d5dd2cf2c/1619184217606/Geografier%20som%20inte%20syns.pdf
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nätiönellä myndigheter. Pä  Tillvä xtverket ärbetär vi med ätt ö kä kunskäpen hös stätligä 
myndigheter öm regiönäl utvecklingspölitik öch ländsbygdspölitik. Vi ärbetär öcksä  fö r 
ätt stä rkä 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 Tillvä xtverket ä ven ätt Regiönäl fysisk plänering skäpär 
mö jligheter fö r fler myndigheter ätt äktivt bidrä till hä llbär regiönäl utveckling öch ö kär 
fö rstä elsen fö r hur myndigheternäs sektörsuppdräg beäktäs öch kän utveckläs i ett 
regiönält sämmänhäng. Vi änser ätt regiönplänen skulle kunnä tydliggö rä Regiön Skä nes 
fö rvä ntningär öch behöv äv sämverkän frä n flerä sektörsmyndigheter sämt 
Lä nsstyrelsen inöm de ömrä den söm berö rs äv plänen. 
 
Tillvä xtverket änser ätt det ä r pösitivt ätt Regiön Skä ne tägit sig än ärbetet med 
regiönplänen pä  ett ämbitiö st sä tt vilket resulterät i en brä fö rstä regiönplän fö r Skä ne. 
Vi höppäs se ätt fler regiöner kän drä lä rdöm äv ärbetet öch ätt Regiön Skä nes förtsä tter 
ägerä fö regä ngäre öch inspirätiön fö r ytterligäre regiöner. Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt 
ällä regiöner skä hä tillgä ng till sämmä verktyg i ärbetet med regiönäl utveckling fö r ätt 
bä ttre mö jliggö rä fö r likä fö rutsä ttningär i helä ländet. 

Trender, utmaningar och omvärld 
Tillvä xtverket änser ätt ävsnittet öm trender, utmäningär öch ömvä rld utgö r ett brä 
underläg med regiönält perspektiv söm bö r underlä ttä fö r de skä nskä kömmunernä ätt 
sä ttä sin lökälä utveckling öch plänering i ett regiönält sämmänhäng. Vi tycker döck ätt 
det vöre fö rtjä nstfullt öm delär äv dettä utvecklädes ytterligäre. Nä ringslivets 
ömstä llning öch behöv äv sämhä llsplänering bö r genömgä ende kunnä lyftäs främ 
ytterligäre. Dettä gä ller inte minst ävsnitt öm glöbälisering öch digitälisering. 
Tillvä xtverkets här bländ ännät tägit främ räppörternä Platsens betydelse för industrin4. 
Resultätet ä r tä nkt ätt fungerä söm kunskäp fö r bländ ännät kömmuner öch regiöner öm 
vilkä behöv söm främtidens industri kän tä nkäs hä utifrä n nä grä pä gä ende trender öch 
utmäningär. Tillvä xtverket änser ä ven ätt relätiönen till efterfö ljände 
pläneringssträtegier öch pläneringsprinciper kän fö rtydligäs öch fö rstä rkäs. Vi änser ätt 
pläneringssträtegiernä öch pläneringsprincipernä i regiönplänen skä beredä vä g fö r ätt 
ägerä pä  de trender öch utmäningär söm synliggö rs. Kömmunernä här värierände 
käpäcitet ätt hänterä pä gä ende trender öch de ävtryck i förm äv utmäningär öch 
mö jligheter söm det fö r med sig. Tillvä xtverket änser ätt regiönplänen kän tä ytterligäre 
steg fö r ätt värä vä gledände i utvecklingen äv den fysiskä miljö n. 
 

Frågor att arbeta vidare med inom Regionplan för Skåne 
Tillvä xtverket änser ätt nä ringslivsperspektivet genömgä ende kän fö rtydligäs i 
regiönplänen. Nä ringslivet ä r beröende äv de pä  plätsen sä rskildä fö rutsä ttningärnä söm 
finns fö r utveckling. Det gä ller sä  vä l tillgä ngen till ölikä infrästruktursystem söm tillgä ng 
till rä tt kömpetens. Utifrä n ett nä ringslivsperspektiv behö ver ällä dessä delär finnäs pä  
pläts. Mä ngä äv dessä äspekter berö rs i plänens pläneringssträtegier öch 
pläneringsprinciper vilket ä r en styrkä. Vi änser döck ätt mer kän gö räs fö r ätt 
ytterligäre tydliggö rä dessä äspekter utifrä n ett nä ringslivsperspektiv.  
 
                                                                 
4 Plätsens betydelse fö r industrin Räppört 0314 .pdf (tillväxtverket.se) 

https://tillvaxtverket.se/download/18.7ca55de16fee9569b132894/1580483492268/Platsens%20betydelse%20f%C3%B6r%20industrin%20Rapport%200314%20.pdf
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Tillvä xtverket menär ätt det ä ven gä r ätt tydliggö rä köpplingärnä mellän flerä ömrä den i 
regiönplänen. Frä gör öm elpröduktiön öch distributiön kän tydligäre köppläs till 
tränspörtsystemets vä xände behöv äv elektrifiering. Tillverkningsindustrin här behöv 
tillgä nglig märk, men ä ven vätten-, digitäl- öch tränspörtinfrästruktur sämt lä mplig öch 
tillgä nglig ärbetskräft. Det ä r ä ven ängelä get ätt tydligäre köpplä sämmän 
bebyggelseutvecklingen med utvecklingen äv tränspörtsystemet öch hä llbärt resände. Vi 
menär ätt regiönplänen ytterligäre kän synliggö rä hur ölikä perspektiv öch ömrä den 
sämspelär fö r ätt eventuellä synergier öch mä lkönflikter skä kunnä ömhä ndertäs pä  ett 
ä nnu bä ttre sä tt.  
  
Tillvä xtverket stä ller sig pösitivä till fö rsläget till ett tillä gg gä llände kärtlä ggning äv 
yrkesutbildningärnäs geögräfiskä fö rdelning vilket lyfts i ävsnitt öm Arbetsmarknad och 
tillgång till utbildning. Vi menär ätt dettä tillä gg bö r se till äspekter äv 
kömpetensfö rsö rjning utifrä n ett breddät perspektiv öch ätt ä ven exempelvis tillgä ng till 
lä rcenträ bö r integreräs i en sä dän kärtlä ggning. 
 

Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i 
Skåne. 
Tillvä xtverket tycker det ä r pösitivt ätt Skä nes flerkä rnighet, strukturbildsärbete öch 
tidigäre lä rdömär öch erfärenheter frä n det ärbetet ligger till grund fö r regiönäl fysisk 
plänering i Skä ne. Vi ser ä ven pösitivt pä  insikten ätt mödellen behö ver änpässäs efter 
pä gä ende utveckling öch fö r ätt mö tä Skä nes främtidä utmäningär. Tröts ärbete med 
Strätegier fö r det flerkä rnigä Skä ne sedän 2013 tycks trender bä de i Skä ne öch ö vrigä 
delär äv ländet tydä pä  en ällt stö rre köncenträtiön äv böende, ärbets- öch 
utbildningsplätser. Ytterligäre insätser kän krä väs fö r ätt bälänserä dettä öch stä rkä de 
regiönälä öch lökälä kä rnörnä öch lä nkär mellän dem i främfö r ällt Ö strä Skä ne öch med 
det stä rkä flerkä rnighetens röll öch pötentiäl. 
 

Relevansen av planeringsstrategier och planeringsprinciper 
Tillvä xtverket vä ljer ätt ävstä  frä n ätt lä mnä specifikä synpunkter pä  
pläneringssträtegier öch pläneringsprinciper med undäntäg frä n de fäll sä rskildä delär 
söm nä mns nedän. Vi vill döck ä n en gä ng pä pekä ätt relätiönen mellän Trender, 
utmaningar och omvärld öch efterfö ljände planeringsstrategier och planeringsprinciper 
kän fö rtydligäs öch fö rstä rkäs. Se synpunkter övän gä llände Trender, utmäningär öch 
ömvä rld. 
 
Näringsliv och besöksnäring: Tillvä xtverket instä mmer i ätt nä ringslivet i helä Skä ne 
behö ver ges fö rutsä ttningär ätt utveckläs utifrä n sinä unikä kväliteter. Vi änser döck ätt 
dessä ölikä fö rutsä ttningär med exempelvis lökälä öch regiönälä styrkeömrä den, 
bränschbredd, eventuellä sä rbärheter tydligäre bö r främträ dä. En eller flerä tillhö rände 
kärtbilder fö r ätt illustrerä dettä ä r ö nskvä rt öch kän utgö rä ett stö d främtägändet äv 
ö versiktspläner pä  lökäl nivä . Regiön Skä ne här utärbetät dennä typ äv kunskäp bländ 
ännät genöm räppörten Bilden av det Skånska näringslivet5. 

                                                                 
5 Fem tips fö r tillvä xtskäpände sämhä llsplänering.pdf (tillväxtverket.se) 

https://tillvaxtverket.se/download/18.52a098e9176339dbb241de22/1607607281379/Fem%20tips%20f%C3%B6r%20tillv%C3%A4xtskapande%20samh%C3%A4llsplanering.pdf
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Regionala leder för vandring och cykling: Tillvä xtverket tycker det ä r pösitivt ätt ledernäs 
betydelse fö r turism öch besö ksnä ring täs upp. Vi instä mmer i ätt det behö vs en 
serviceinfrästruktur kring ledernä öch den mö jlighet söm hä r finns fö r utveckling äv 
nä ringslivet pä  ländsbygden öch i mindre örter. 
 
Landskap, jordbruk och skogsbruk: Tillvä xtverket skulle gä rnä se, utifrä n vä rt 
sämördningsuppdräg äv den nätiönellä livsmedelssträtegin, ätt regiönplänen tydligäre 
visär hur det regiönälä livsmedelssträtegiärbetet öch plänen bidrär till mä len i den 
nätiönellä livsmedelssträtegin. Vi ärbetär med ätt stä rkä genömfö rändet äv 
livsmedelssträtegin öch verkä fö r ätt livsmedelssträtegins mä l uppnä s genöm ätt 
sämördnä öch frä mjä sämverkän mellän ällä äktö rer i livsmedelskedjän, bä de inöm 
nä ringsliv öch myndigheter, pä  nätiönell öch regiönäl nivä 6.  
 

Riksintresse för industriell produktion 
Tillvä xtverket ä r änsvärig myndighet fö r riksintresse industriell pröduktiön. I sämbänd 
med ett regeringsuppdräg öm ätt se ö ver kriteriernä fö r öch änsprä ken pä  ömrä den äv 
riksintresse (Fi2020/00252/SPN) här Tillvä xtverket under 2021 tägit främ en 
sektörsbeskrivning fö r riksintresse industriell pröduktiön. Industriell pröduktiön enligt 
3 käp 8 § MB händlär i huvudsäk öm ömrä den fö r bäsindustrin. I Skä ne här 
Tillvä xtverket hittills identifierät sju pötentiellä ömrä den fö r industriell pröduktiön 
köpplät till bäsindustrin. Stö rstä ömrä det ä r flerä änlä ggningär fö r kemiindustrin i 
Perstörp. Utifrä n Tillvä xtverkets kriterier skä ömrä den fö r riksintresse industriell 
pröduktiön endäst pekäs ut öm det finns könkurrerände intressen söm kän pä verkä 
änlä ggningens mö jlighet till nyttjände öch utveckling. Vi här inte identifierät nä göt 
behöv äv ätt pekä ut ömrä den äv riksintresse fö r industriell pröduktiön i Skä ne. Diälög 
med Lä nsstyrelsen i Skä ne öm Tillvä xtverkets ärbete kömmer ätt ske under ä r 2021. 
 
Beslut i dettä ä rende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikströ m. 
Isääc Kärlssön här värit fö redrägände. I händlä ggningen här öcksä  Däniel Fähländer, 
Ellen Anker-Köföed, Jöhännä Wähn, Ölöf Billebö, Per Jöhänssön, Pernillä Nördströ m öch 
enhetschef A sä Bjelkeby deltägit. 
  

 

 

 

 

 

 

Lärs Wikströ m 
    Isaac Karlsson 

                                                                 
6 Livsmedelssträtegi - Tillvä xtverket (tillväxtverket.se) 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/livsmedelsstrategi.html
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