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Region Skåne har ett samordnande ansvar för Skånes utveckling, enligt Lag 
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Detta ansvar innebär 
att utarbeta och fastställa en strategi för regionens utveckling och samordna 
insatser för genomförandet av denna samt att upprätta och fastställa planer 
för regional transportinfrastruktur. Region Skåne är också regional 
kollektivtrafikmyndighet i Skåne län, vilket innebär det politiska och 
ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. Region 
Skåne utgör även en formell remissinstans enligt plan- och bygglagen (PBL) 
avseende översiktsplaner och enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar avseende riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Region Skånes roll är att verka som koordinator, inspiratör och samlande 
kraft för Skånes 33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och 
högskolor samt organisationer och individer. Region Skåne har sedan 2005 
tillsammans med de skånska kommunerna arbetat med Strukturbild för 
Skåne. Arbetet är ett initiativ för fysisk planering med den regionala skalan i 
fokus och är en del av det regionala utvecklingsarbetet. Syftet är att koppla 
samman det regionala utvecklingsarbetet med kommunernas 
översiktsplanering. Inom Strukturbild för Skåne har det tagits fram en rad 
rapporter och kunskapsunderlag med syfte att kunna användas i den 
kommunala och regionala planeringen. Strategier för Det flerkärniga Skåne 
antogs 2013 och bygger på fem strategiområden med syfte att uppnå ett 
hållbart Skåne med den fysiska planeringen som verktyg. 

RUFS 2050 ska bli den nya regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen och gälla som regionplan enligt plan- och bygglagen. 
Den ska vara vägledande för kommunernas översikts- och detaljplanering 
och för hanteringen av mellankommunala frågor i länet. Genom den 
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regionala utvecklingsplaneringen stärks kopplingen mellan kommunernas 
fysiska planering, den statliga trafikinfrastrukturplaneringen, landstingets 
kollektivtrafikplanering och den fysiska regionplaneringen. Den regionala 
utvecklingsplanen strävar efter att samordna både frågor som har kopplingar 
ti l l den fysiska strukturen och frågor som inte är tydligt rumsliga. 

Region Skånes synpunkter 
Inledningsvis vi l l Region Skåne lyfta fram RUFS 2050 som ett omfattande 
och väl genomarbetat förslag t i l l regional utvecklingsplan, som syftar t i l l att 
ligga t i l l grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i 
regionen. Många av de förutsättningar och utmaningar som beskrivs är 
liknande förhållandena i Skåne. Region Skåne följer med stort intresse hur 
Stockholmsregionen väljer att angripa utmaningarna och planera för en 
hållbar regional utveckling. Region Skåne ser fram emot utvecklad 
samverkan och fortsatt kunskapsutbyte med Stockholms läns landsting, inte 
minst vad gäller regional fysisk planering. När det gäller regionala 
planeringsfrågor vi l l Region Skåne lyfta vikten av samarbete mellan 
regionerna, inte minst mellan storstadsregionerna, som i stor utsträckning 
har liknande roller för sitt omland och har mycket att vinna på att driva 
utvecklingen framåt tillsammans. 

Region Skåne ser positivt på att Stockholmsregionen går före genom att 
tillämpa nya uppdaterade förhållningssätt och på så vis kan nyansera 
diskussionen om hållbar utveckling. I RUFS 2050 frångås det traditionella 
synsättet på hållbarhetsdimensionernas jämbördighet och förhållande t i l l 
varandra. Att hållbar utveckling har människan i centrum, ekologin sätter 
ramarna och ekonomin är ett medel är synsätt som även används bland annat 
i Region Skånes arbete med social hållbarhet och kopplingen t i l l fysisk 
planering. Region Skåne har därför en mycket positiv inställning t i l l 
kunskapsutbyte och utvecklad dialog inom frågorna. 

Region Skåne inspireras av flera tänkvärda perspektiv i RUFS 2050. Bland 
annat vi l l Region Skåne lyfta fram hur resiliens används som ett centralt 
förhållningssätt för att besvara de många svårhanterliga målkonflikterna. 
Region Skåne ser intresserat på tillämpningen av begreppet med betoning på 
de olika hållbarhetsaspekterna, såväl sociala, ekonomiska som ekologiska. 
Hur förslaget t i l l utvecklingsplan tilltror och tar hänsyn t i l l den väntade 
teknikutvecklingen och dess effekter ser Region Skåne som en upplyftande 
utgångspunkt. Ett annan viktig understrykning är hur förslaget tydligt lyckas 
inkludera konsumtionsperspektivet i klimatarbetet. 

Region Skåne ser det som lovvärt hur förslaget t i l l utvecklingsplan väljer att 
mycket tydligt sätta människan i fokus och se regionens invånare som den 
främsta resursen för utveckling. Detta genom att fokusera på den sociala 
hållbarheten, jämlikhet och jämställdhet, minskade socioekonomiska 
skillnader för att nämna några områden. Åtgärder för att stärka den sociala 
sammanhållningen genomsyrar förslaget och även migrationens och 
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inlduderingens roll som tillväxtskapare får stort utrymme. Region Skåne 
instämmer i att detta är viktiga frågor för den regionala tillväxten och ser det 
som värdefullt att den sociala dimensionen lyfts fram så pass kraftfullt. 

Det storregionala perspektivet och samarbetet i Östra Mellansverige är 
mycket framträdande i RUFS 2050.1 egenskap av huvudstadsregion och 
största storstadsregion i Sverige ser Region Skåne det som eftersträvansvärt 
att Stockholmsregionen på ett tydligare sätt lyfter sin roll som tillväxtmotor 
även i en nationell kontext. Det uttrycks en målsättning om att 
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. 
Samtidigt beskrivs det under utmaningar att Stockholm i ett internationellt 
perspektiv är en befolkningsmässigt liten och perifer storstadsregion. Med 
utgångspunkt i det ser Region Skåne det som önskvärt med resonemang om 
Stockholmsregionens förhållande t i l l Sveriges andra storstadsregioner och 
hur de kan stärka och komplettera varandra. 

I fråga om bostadsutbyggnad och utbyggnad av transportinfrastruktur 
belyser förslaget vikten av samverkan så att Sverigeförhandlingen samspelar 
med RUFS 2050. Region Skåne ser i sammanhanget att förslaget kan 
utvecklas genom att tydligare ge uttryck för huvudstadsregionens 
ambitioner för anslutningarna t i l l de andra storstadsregionerna, enligt 
Sverigeförhandlingen. Även resonemang om innebörden och effekterna av 
kopplingen t i l l Skåne och Öresundsregionen hade kunnat stärka förslaget i 
fråga om Stockholmsregionens roll som nationell tillväxtmotor. 
Kulturen kan ses som en drivkraft för en hållbar utveckling av de fysiska 
miljöerna, förbättrad folkhälsa, det livslånga lärandet, innovationsklimatet, 
de internationella och interkulturella relationerna, samt regionens 
attraktivitet. Detta förutsätter både att kultursektorn ges möjlighet att 
utvecklas och att samverkan mellan kultursektorn och andra 
samhällsområden förstärks, så att olika perspektiv och kompetenser kan 
komplettera varandra och leda t i l l nya hållbara lösningar. I en globaliserad 
värld tenderar kulturen att öka sin kraft som avgörande för identitet och är 
därför idag bärare av andra roller än tidigare. Region Skåne lyfter hur 
kulturen kan nyttjas som utvecklingsfaktor i den regionala 
utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030. En utvecklad framtoning av 
kopplingen mellan kulturens roll och regional utveckling vore intressant att 
se i RUFS 2050 i nästa skede. 

Som huvudstadsregion är Stockholmsregionen en tillväxtmotor som siktar 
på att bibehålla och utveckla attraktiviteten. Skåne tar i den regionala 
utvecklingsstrategin uttryckligt ställning för att Skåne ska bli en stark 
tillväxtmotor. Detta med utgångspunkt i bland annat att näringslivet är en av 
de starkt drivande krafterna för regional tillväxt, genom skapandet av jobb 
och innovationer, och möjligheten det ger för människorna att utvecklas i 
regionen. Region Skåne ser att det varit intressant om förslaget än tydligare 
kunde lyfta näringslivets roll, i termer av allt från forskning, nyföretagande, 
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entreprenörskap och innovation, och dess betydelse för skapandet och 
vidmakthållandet av attraktivitet. 

Mål och delmål 
I RUFS 2050 beskrivs ett antal mål och delmål, där målen anger 
viljeriktning och delmålen är tydliga och kvantifierade. Att definiera 
mätbara mål är en utmaning, men det är av stor vikt för att kunna anpassa 
beslut och planering efter aktuell utveckling. Region Skåne ser positivt på 
arbetssättet att inarbeta nationella mål i regionala strategier. Det ger goda 
förutsättningar att följa upp och förstå utvecklingen över tid, samt 
understödjer kommande arbete med att kraftsamla. 

Prioriterade åtgärder 
De prioriterade åtgärderna beskrivs som konkreta insatser eller 
insatsområden inom i ett kort tidsperspektiv, under planens giltighetstid 
2018-2026. Region Skåne ser syftet med åtgärderna, det vi l l säga att stärka 
genomförandet och ge en tydligare ansvarsfördelning mellan aktörerna i 
regionen, som essentiellt. Många av åtgärderna och prioriteringarna liknar 
de som Skånes regionala utvecklingsstrategi behandlar. Som regional 
utvecklingsaktör ser Region Skåne att graden av konkretisering och 
tydlighet ger goda förutsättningar för att uppnå ovanstående syfte 

En av åtgärderna i utvecklingsplanen är att göra samlade 
konsekvensbedömningar för strategiska bygg- och infrastrukturprojekt i 
regionen. Detta för att ge en bättre bild av samspelet mellan sociala, 
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser och synergier. Utvecklingen av 
verktyg för att göra dessa konsekvensbedömningar diskuteras även i Skåne, 
och Region Skåne ser att det vore givande med en samverkan 
storstadsregionerna emellan i frågan. 

Den rumsliga strukturen 
I RUFS 2050 presenteras två olika strukturbilder. Strukturbild A utgår ifrån 
den föreslagna bebyggelseutvecklingen i RUFS 2010 och strukturbild B 
bygger på den faktiska bebyggelseutvecklingen, med en större koncentration 
av befolkningstillväxten t i l l de centrala delarna av länet än t i l l övriga länet. 
Flerkärnighet är ett centralt perspektiv i strukturbilderna, liksom i Skåne. I 
strukturbild B har även det storregionala perspektivet en stark betydelse, 
vilket resulterar i att de regionala stadskärnor som har en storregional 
koppling får en ökad betydelse. Syftet med de två bilderna är att de ska vara 
t i l l hjälp i diskussionerna kring vilka olika åtgärder som krävs för att nå 
målen och vilka konsekvenser de kan få, men också för att kunna ta 
ställning t i l l hur tillskottet av bostäder, arbetsplatser och trafikinfrastruktur 
bäst fördelas i regionen. De principerna som är utpekade för den rumsliga 
strukturen liknar mycket strategiområdena i strategier för Det flerkärniga 
Skåne. I det fortsatta arbetet inom Strukturbild för Skåne, med att 
konkretisera och utveckla målbilden om Det flerkärniga Skåne, ser Region 
Skåne fram emot ett utvecklat samarbete med Stockholmsregionen och 
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kunskapsutbyte av de lärdomar som kan tas ifrån denna process. Region 
Skåne ser arbetssättet med två strukturbilder som intressant och följer med 
spänning hur samrådsprocessen leder t i l l framtida prioriteringar. 

Transportsystemet fram ti l l 2030 är gemensamt för de båda strukturbilderna 
och utgår från redan beslutade åtgärder. Region Skåne arbetar med att ta 
fram Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 som tydliggör 
vägval, mål och prioriteringar för hur infrastruktursatsningar ska kunna 
användas som ett medel för att nå Skånes regionala utvecklingsmål. 
Strategin är tänkt att visa hur Skåne genom sina regionala förutsättningar 
kan bidra t i l l globala och nationella miljö- och utvecklingsmål som ti l l 
exempel fossilfrihet, fler i arbete, stärkt konkurrenskraft och ett ökat 
bostadsbyggande. Ambitionerna inom området i RUFS 2050 liknar på 
många sätt arbetet som pågår i Skåne, framförallt gällande utvecklingen mot 
mer yteffektiva och hållbara transportslag, som kollektivtrafik, cykel och 
gång. Region Skåne ser stor vinning i erfarenhetsutbyte och mycket positivt 
på samarbete även i dessa frågor. 

RUFS 2050 lyfter vikten av starkare kopplingar mellan stad och landsbygd 
för att Stockholmsregionen ska kunna vara en rumsligt sammanhållen 
region. Det beskrivs att även glesa strukturer har förutsättningar att förtätas 
genom att ny bebyggelse, samhällsservice och kollektivtrafiknoder 
samplaneras i strategiska lägen som kan öka tillgängligheten, livskvaliteten 
och förutsättningarna för att minska det totala transportarbetet. Liknande 
utmaningar kan urskönjas i Skåne trots regionernas olika geografiska 
förutsättningar. Ett nystartat projekt om samspelet mellan stad och land i det 
flerkärniga Skåne syftar bland annat t i l l att fördjupa kunskaperna om 
landsbygdsutveckling som en del av den regionala tillväxten och att 
nyansera bilden av relationen mellan stad och land. Region Skåne ser det 
som intressant att följa Stockholmsregionen och hanteringen av de 
beskrivna utmaningarna. 

När det gäller kollektivtrafik kan Region Skåne konstatera att det i stort är 
samma frågeställningar och utmaningar i Stockholm som i Skåne. 
Resonemang kring de stationsnära lägena och hur ytor kan användas 
effektivast är högaktuella frågor även i Skåne, liksom ökad marknadsandel 
för kollektivtrafiken, lokalisering av bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen, 
framtida kapacitet och ett fokus på att utveckla och stärka de noder som 
finns för kollektivtrafiken. Region Skåne ser det som intresseväckande hur 
även mindre kollektivtrafiknoder pekas ut och hur vikten av de så kallade 
tyngdpunkterna betonas. Region Skåne hoppas på fortsatt kunskapsutbyte 
med Stockholmsregionen inom utvecklingen av kollektivtrafik och 
exploatering i anslutning t i l l den. 
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