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Kollektivtrafik i Skåne 



är en arbetsmodell och fungerar som en arena för dialogen om ett utvecklat 
regionalt perspektiv på den fysiska planeringen.

3 delar

1. Gemensamma strategier

2. Kontinuerlig dialog

3. Gemensam kunskapsbas

Strukturbild för Skåne 



STRATEGIER FÖR DET FLERKÄRNIGA SKÅNE
Satsa på Skånes tillväxtmotorer och 

regionala kärnor och utveckla den 

flerkärniga ortstrukturen

Växa effektivt med en balanserad

och hållbar markanvändning

Stärka Skånes relation inom Öresunds-

regionen, södra Sverige och södra 

Östersjön

Stärka tillgängligheten och

binda samman Skåne

Skapa socialt hållbara, attraktiva orter 

och miljöer som erbjuder hög 

livskvalitet



Delregionala samarbeten







Syftar till att skapa utveckling i hela Skåne genom att stimulera till 
ökat och balanserat bostadsbyggande så att bristen på bostäder inte 
förhindrar en socialt hållbar utveckling eller blir en 
tillväxthämmande faktor.

• Vara en regional arena för samverkan och kunskapsuppbyggnad  
• Vara en samlande kraft och igångsättare 
• Agera opinionsbildare 

Skånskt bostadsnätverk sedan 2014

Kraftsamling Vi bygger Skåne 2016 - 2018



Skånskt bostadsnätverk –
prioriterade områden

• Skånskt bostadsforum
• Utvecklad dialog mellan aktörerna
• Den regionala bilden
• Bostadsmarknadens drivkrafter
• Samspelet mellan infrastruktursatsningar och 

bostadsbyggande
• Brist på kompetens inom bygg och planering
• Sprida goda exempel
• Statistik och prognoser 



Aktiviteter

Samarbete med BI syd:
Rapport, En bostadsmarknad för alla? 
Rapport, Detta driver bostadsbyggandet i Skåne

Samarbete med Sydsvenska 
handelskammaren: 
BostadStorstad - index över utvecklingen på 
bostadsmarknaden i Sveriges tre 
storstadsområden 
Bland kustvillor och stadskärnor - En kartläggning 
och prisanalys av Skånes bostadsmarknader

Vad har vi mer gjort och vad är på gång ….
• Dialogmöte Strukturbild för Skånes politiska 

styrgrupp och BI Syd Bostadsutskott
• Infrastruktur- och kollektivtrafikplanering med 

inriktning på bostadsbyggande
• Bostadsbyggande i stationsnära lägen
• Kompetensförsörjning för bygg och 

planeringsbranschen i Skåne (KoSS)
• Vårkonferens med socialt fokus
• Skånskt bostadsforum 29 november
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