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Region Skåne

Remiss reviderad regional utvecklingsstrategi
Övergripande synpunkter
Höörs kommun ser positivt på inriktningen i gjorda revideringar och vill särskilt lyfta fram det nya
perspektivet på samhällskontraktet. Detta perspektiv är så viktigt att det borde lyftas in i visionen
för Det öppna Skåne 2030. Frågan om vad framtidens skåningar förväntar sig av sig själva, varandra
och samhället ifråga om att ge och få, rättigheter och skyldigheter är central. I Danmark och Norge
uttrycks förändringen i termer av att gå från Kommunen 2.0, med kommunmedborgare som kräver
service, till Kommunen 3.0, där kommunen är en arena för samskapande.
Delmålet Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer har ett starkt fokus på kommuners fysiska
planering och Höörs kommun har därför valt att lägga extra fokus på att kommentera det målet.
Höörs kommun vill särskilt lyfta fram vikten av att se lokala kärnor och mindre orter ur ett regionalt
utvecklingsperspektiv, tillsammans med regionala kärnor och tillväxtmotorer. Här behöver
målsättningarna kompletteras.
Regionalt tillväxtarbete handlar om att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling och strategin
ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal, regional, nationell och
internationell nivå. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att Det öppna Skåne har så stort fokus
på samverkan eller att flera av delmålen bygger på ”verka för”-målsättningar.
För att samverkanstankarna ska omsättas i praktik ser Höörs kommun att det vore värdefullt att
komplettera utvecklingsstrategin med ett tydligare aktörsperspektiv. Det är särskilt relevant för
Höörs kommun att ta del av Region Skånes egen planering för att tillämpa strategin inom sina
kärnverksamheter – vård och kollektivtrafik. Det skulle underlätta och skapa ett tydligare
sammanhang för kommunens eget arbete med koppling till regional utveckling. Det är också
relevant att konkretisera vilka aktörer som är de huvudsakliga "mottagarna" i de fall strategierna
handlar om att "verka för".

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
Höörs kommun bejakar målsättningarna och vill särskilt betona livslångt lärande från förskola till
vuxenutbildning som del i den regionala utvecklingen. I det sammanhanget vill Höörs kommun lyfta
fram behovet av ett regionalt perspektiv på gymnasieskolan. Höörs kommun har, likt flera andra
småkommuner, ingen egen gymnasieskola utan förlitar sig på samverkan. Det finns behov av en
regional part som medverkar i samarbetet kring gymnasieutbildning för att se till behovet av
utbildning för hela Skåne.

Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor
Delmålet om stark hållbar tillväxtmotor har kompletterats med en ny målsättning:


Stimulera övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Höörs kommun ser värdet i denna målsättning men konstaterar att formuleringarna avgränsats till
materialflöden. I en cirkulär ekonomi handlar det om att sluta alla de flöden som förser våra
samhällen med de resurser från naturen som vi behöver – material är ett flöde, utöver det behöver
vi också vatten, näring och energi. Samtliga dessa flöden behöver vara cirkulära. Energiflödena
behöver vara om inte cirkulära så i alla fall effektiva, och övriga flöden drivas med förnybar energi.
Det innebär att anpassa vattenflöden till ökad cirkularitet och resursoptimering, att sluta
näringsflöden i kretslopp på en så lokal nivå som möjligt, och att hålla de olika flödena åtskilda så
att de inte späds ut eller förorenas av varandra eller av andra flöden. Region Skåne är en
verksamhetsutövare som skulle kunna göra skillnad i det här sammanhanget och agera förebild och
motor för en mer cirkulär ekonomi i förhållande till andra aktörer i länet och landet.

Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer
Dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur
Höörs kommun ser sig som en integrerad del i en storstadsregion. Kommunens utveckling är starkt
knuten till tillväxtmotorerna i Skåne och Nordeuropa. Det är därför naturligt för Höörs kommun att
bejaka utvecklingen av tillväxtmotorer och regionala kärnor.
För att orden om flerkärnighet och mångfald av orter ska bli trovärdiga behövs dock att Region
Skåne i sin regionala utvecklingsstrategi bekräftar även lokala kärnor som Höörs tätort. Även lokala
kärnor och småstäder har en betydelse för utvecklingen i sitt omland och behöver ses i ett regionalt
perspektiv. Höörs kommun gör det i sin översiktsplan. Den regionala utvecklingsstrategins
målsättning behöver kompletteras i det här avseendet.
Det är bra att landsbygdsperspektivet finns med. Landsbygdsutvecklingen sker ofta mer organiskt
och mindre planerat än tätortsutveckling. Kommunen har därför inte samma möjlighet att påverka
genom fysisk planering. I stället är kollektivtrafik ofta en avgörande utvecklingsfaktor, där Region
Skåne är en viktig part.
Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne
Det är just när det gäller transportinfrastruktur och kollektivtrafik som det är viktigt att ha en
regional bild av vilken funktion de lokala kärnor, byar och landsbygd har i Skånes utveckling. Annars
riskerar satsningar på ”prioriterade regionala stråk” att innebära bromsad utveckling av de lokala
kärnorna och deras omland.
Skapa attraktiva platser med människan i centrum
Det är positivt att Region Skåne har fångat upp frågorna om gestaltad livsmiljö. Det vore bra med
en mer konkret ambition kring hur platserna kan utvecklas – inte minst de platser som Region Skåne
är huvudman för.
Samverka för en utvecklad bostadsmarknad
Höörs kommun sätter stort värde på det arbete som sker inom Skånskt bostadsnätverk och ser ett
stort behov av fortsatt samverkan. Däremot ser inte Höörs kommun att glappet på
bostadsmarknaden kan lösas genom verktyg som finns i Skåne. För det behövs i stället en tydligare
nationell politik och målet om utvecklad bostadsmarknad bör därför även innehålla en inriktning att
verka för bättre styrmedel.
Planera i samverkan för en hållbar mark- och vattenanvändning
Dialog och samverkan är helt centrala delar av fysisk planering. Under de närmaste åren kommer
regionplane-processen att stå i fokus för regional samverkan. Planeringen för höghastighetsjärnväg
är ett annat område där Höörs kommun sätter stort värde på Region Skåne som samverkanspart.
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Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning
Det här delmålet är nytt jämfört med gällande regional utvecklingsstrategi, även om flera av
målsättningarna har funnits med under andra delmål. Höörs kommun vill understryka vikten av att
det cirkulära tänket hänger ihop mellan detta nya delmål och den särskilda målsättningen om
övergång till cirkulär ekonomi som nämnts ovan.
Två av målsättningarna lägger fokus på en ökad kunskap:


Kraftsamla för friska ekosystem i hav, sjöar och vattendrag samt en hållbar
vattenförsörjning och



Verka för frisk luft och giftfri miljö

Höörs kommun konstaterar att det handlar om kritiska livsmiljö-frågor för hela klotet, men där det
finns helt specifika förutsättningar att förhålla sig till i Skåne. Det gäller för såväl vattenförsörjning i
en tätbefolkad region som för luft- och bullerstörningar i en tillväxt- och transitregion. Det är därför
värdefullt att den regionala utvecklingsstrategin pekar på behovet av en specifik skånsk
kunskapsbild att planera efter.

Skåne ska ställa om för att klara välfärden
Höörs kommun sätter stort värde på att Region Skåne synliggör behovet av ett nytt
samhällskontrakt. Höörs kommun menar att detta perspektiv är så viktigt att det borde lyftas in i
visionen för Det öppna Skåne 2030, och alltså bli en del av den övergripande formuleringen av
delmålet om välfärden.

Skåne ska vara globalt attraktivt
Höörs kommun bejakar målsättningarna och vill särskilt betona betydelsen av
kompetensförsörjning i en gränsöverskridande arbetsmarknad.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt

