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RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och 
användbarhet 

Region Skåne har mottagit ovanstående underlag för synpunkter. 

Region Skåne är inget regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen men 
ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och det regionala 
utvecklingsprogrammet samt tar fram den regionala 
transportinfrastrukturplanen. Via Strukturbild för Skåne arbetar Region 
Skåne i dialog med de skånska kommunerna för att koppla samman 
kommunernas översiktsplanering med det regionala utvecklingsarbetet. 
Inom Strukturbild för Skåne har det tagits fram ett gemensamt 
kunskapsunderlag kring regionens fysiska strukturer som sträcker sig över 
kommungränserna. Region Skåne har också nyligen påbörjat arbetet med en 
regional utvecklingsstrategi, RUS. Strukturbild för Skåne är en av 
utgångspunkterna i detta arbete. 

Region Skånes synpunkter 
Region Skåne har under arbetet med Strukturbild för Skåne haft ett bra 
samarbete med Stockholms läns landsting om regionala planeringsfrågor 
och ser fram emot ett fortsatt samarbete i dessa frågor. Region Skåne följer 
med intresse arbetet med RUFS, särskilt när det gäller utvecklandet av olika 
metoder och arbetssätt för att arbeta med den fysiska planeringen kopplat ti l l 
regional tillväxt och utveckling. Särskilt intressant är frågan om hur RUFS 
2010 genomförs och hur genomförandet kan redovisas. 

Sedan RUFS 2010 togs fram har fokus på fysisk planering och 
bostadsbyggande ökat betydligt. Det finns numera också en aktiv diskussion 
om det regionala perspektivet på fysisk planering och bostadsbyggande. Det 
är en diskussion som kommer att påverka både Stockholmsregionen och 
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Skåne liksom andra tillväxtområden i landet. Regeringen har också lämnat 
ut ett flertal uppdrag inom ämnesområdet som har resulterat i ett antal nya 
lagar och förslag på lagändringar. 

I RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet tas t ex 
den kraftigt ökade befolkningstillväxten och behovet av nya bostäder upp 
som en av de ändrade förutsättningarna. Region Skåne delar uppfattningen 
att detta är frågor som har stor betydelse för aktualiteten. Det är också en 
viktig utmaning för Stockholmsregionen särskilt med ambitionen att 
tillväxten ska ske på ett hållbart sätt. 

De sex identifierade utmaningarna i RUFS 2010 är enligt Region Skånes 
mening fortfarande aktuella. Utifrån ett större fokus på behovet av ett ökat 
bostadsbyggande kan utmaningarna kompletteras med den komplicerade 
utmaningen om tillgången på bostäder som alla kan efterfråga. Bristen på 
bostäder är ett aktuellt problem på fler håll i , främst i tillväxtområden och 
allra störst är bristen i Stockholmsområdet. Det är därför en utmaning att 
försörja befolkningen med bostäder. 
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