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• utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och 
samordna insatser för genomförandet av strategin, 

• upprätta och fastställa länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. 

• besluta om fördelningen av statsbidrag till regionala 
kulturinstitutioner, samt 

• besluta om användningen av regionalpolitiska och andra 
utvecklingsmedel. 

Lag om regionalt utvecklingsansvar m.m. 



Förordning om regionalt tillväxtarbete 

”Det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra en samlad 
strategi för ett eller flera läns regionala tillväxtarbete. 
Utvecklingsprogrammet binder samman planeringsprocesser med 
betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar 
samverkan mellan länen.” 



Förordning om regionalt tillväxtarbete 

”Det regionala tillväxtarbetet bör utformas och bedrivas i 
sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på lokal och 
nationell nivå. (…) Samordning med regionala planer inom ramen 
för det nationella strukturfondsprogrammet, kommunernas 
översiktsplanering, landsbygdsprogrammet, program för de 
areella näringarna, lokala utvecklingsavtal samt länsplaner för 
regional transportinfrastruktur ska särskilt eftersträvas i arbetet.” 



Uppdrag från kommunerna 1997: 

”verka för att samordna den översiktliga planeringen 
och regionala miljöfrågor” 
  

”Skånes 33 kommuner har genom det kommunala planmonopolet, var och en inom 

sitt geografiska område, ett odelat ansvar för den fysiska planeringen. 

Regionförbundets roll inom den översiktliga planeringen är att initiera och underhålla 

den planeringsdialog som är nödvändig mellan enskilda kommuner och andra aktörer, 

till exempel Trafikverket, kring markanvändnings-, bebyggelse-, och miljöfrågor som 

berör flera kommuner i Skåne. För att kunna fylla denna roll krävs att Regionförbundet 

själv har kompetens att lägga fram alternativ och analysera konsekvenser av olika 

val.” 

 

Förbundsförordning för Regionförbundet Skåne, 1997-03-21. 

 



Regional utvecklingsstrategi för Skåne –  
Det öppna Skåne 2030 

Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med 
ett öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och nya 
influenser med öppna armar. Människor rör sig fritt över olika 
gränser.  

 



Prioriterade ställningstaganden i RUS 

• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 

• Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor 

• Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur 

• Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster 

• Skåne ska vara globalt attraktivt 



Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga 
ortstruktur 

• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne 

• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor 

• Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne 

• Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive behov och 
utveckla samspelet mellan dem 

• Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt 

• Stärka det inomregionala samarbetet 



… men också delstrategier som: 

• Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer 

• Säkerställa att platsen Skåne mår bra 

• Utveckla Skåne till en av världens tio mest innovativa regioner 

• Optimera samhällsnyttan av ESS och MAX IV 

• Stärka den internationella tillgängligheten 

• Förbättra företagsklimatet och främja innovation 

• M.m. 

 



Skånes demografiska och ekonomiska geografi 



Lite skånska karaktäristika… 

Tätorter ca 250 

Invånare 1 285 423 

Yta 11 000 km2 

Snitt kommunyta 

- Skåne 342,5 km2 

- Sverige 1543 km2 

Befolkningstäthet 
- Skåne 117 inv/km2 
- Sverige 23 inv/km2 

 

Medelålder 

- Skåne 40,9 år 

- Sverige 41,3 år 



Många kommuner på liten yta 



Mellankommunal arbetspendling 1998 



Mellankommunal arbetspendling 2012 



Befolkningsförändring 2003-2013, orter 



Befolkningsförändring 2008 -2013 



Medelålder i Skånes kommuner 2013 
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Bostadsbyggande och folkökning 
1974-2013 i Skåne 



Sysselsättningsgrad (2010) 



Befolkningsprognos 2014-2023 

• Befolkning förväntas öka med 8,1 % (103 000 inv.) 

• År 2023 förväntas Skåne ha 1 375 000 inv. 



Komponenter bakom folkökning 



Strukturbild för Skåne –  

 

att koppla ihop den regionala utvecklingsstrategin och 
den kommunala översiktsplaneringen för att skapa 
hållbara fysiska strukturer 
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Strukturbild för Skåne står på tre ben 
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Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala 
kärnor och utveckla den flerkärniga ortstrukturen 



Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne 



Växa effektivt med en balanserad och hållbar 
markanvändning 



Skapa socialt hållbara attraktiva orter och 
miljöer som erbjuder hög livkvalitet 



Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen,  
södra Sverige och södra Östersjön 



Strategier för Det flerkärniga Skåne 



Det flerkärniga Skåne Skånepaket Trafikförsörjningsprogram RTI 


