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Yttrande över remiss från Region Skåne avseende
Regionplan för Skåne 2022–2040, granskning
Lunds kommuns uppfattning är att granskningsversionen innebär en
allmän förbättring av planens olika delar. Även i den reviderade
versionen är det tydligt att ambitionen med regionplanen är att ta ett
regionalt samlat grepp kring den fysiska planeringen i Skåne. Planen
är dock fortsatt svag med avseende på målbild, framtidsperspektiv
och riktning för Skånes utveckling. Det kvarstår även ett flertal
frågor kring den flerkärniga strukturen, dess tillämpning och
fortsatta relevans för Skånes fortsatta utveckling. Det är viktigt att
Region Skåne tar hänsyn till viktiga frågor för Lunds kommun, vilka
framgår i detalj nedan.
Lunds kommun instämmer vidare även i yttrandet som
MalmöLundregionen har tagit fram.
Viktiga frågor för Lund
Infrastruktur
Det är positivt att granskningsförslaget har utvecklat strukturkartan
kopplat till infrastruktur och lyfter fram att den nya stambanan ska
ha integrerade och centrala stationer i Lund och Hässleholm.
Elförsörjning
Lunds kommun framförde vikten av en stabil och hållbar
elförsörjning i Skåne där lokal utbyggnad av sol- och vindkraft
kopplat till energieffektivisering bör framhållas. Att regionplanen har
kompletterats med en beskrivning av fler energibärare och att en ny
planeringsprincip kring sol-och vindkraft är något Lunds kommun
välkomnar.
Landsbygd
Då landsbygdsutveckling är en prioriterad fråga för Lunds kommun
är det viktigt att utvecklingsarbetet kopplat till besöksnäring och
destinationsarbetet.
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Hållbarhet/klimatet
Lund framförde i sitt yttrande att klimatet betonas i regionplanen
som en av vår tids stora utmaningar och klimatförändringarna och
dess effekter återkommer genomgående i regionplanen. Den fysiska
planeringen lägger en avgörande grund för möjligheterna att minska
klimatpåverkan och nå såväl lokala, nationella som internationella
klimatmål. Därför är det klokt att regionplanen utvecklat flertalet
avsnitt där klimatet och hållbarhet påverkar direkt.
Arbetsmarknad/utbildning/näringsliv
Lunds kommun framförde att planen kunde förtydliga de fysiska
strukturernas roll för ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv
samt utbildningssystem. Det är positivt att regionplanen i
granskningen kompletterat avsnittet näringsliv och kompletterat
med kopplingen till ett utbildningsperspektiv.
Blågröna strukturer
Det är positivt att granskningshandlingen har kompletterats med ett
nytt avsnitt kring friluftsliv då det är viktigt att länka samman
grönstruktur mellan kommuner och är en viktig del av
destinationsarbetet. Det är även positivt att planen kompletterats
med rekreativa och ekologiska värden i avsnittet Grönstruktur.
Regionplanen som planeringsverktyg
Lunds kommun poängterade i sitt yttrande vikten av Region Skånes
roll och ansåg att regionen har ett stort ansvar för att samla
kommunerna för dialog kring de regionala frågorna. Det är glädjande
att regionen också anser detta och tar ett stort ansvar i
genomförandet.
Lunds kommun vill framöver medverka i en konstruktiv dialog i det
framtida arbetet med Regionplanen.
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