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Yttrande över remiss från Region Skåne avseende
Regionplan för Skåne 2022–2040, granskning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

till Region Skåne avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.

Sammanfattning
Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en
regionplan för Skåne utifrån ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och
bygglagen (2010:900). En samrådsredogörelse har tagits fram över
inkomna synpunkter samt hur förslagen till revidering har hanterats
i nytt förslag. Det reviderade förslaget har skickats ut på granskning
för att göra det möjligt för berörda aktörer att inkomma med
synpunkter.
Kommunstyrelsen har att yttra sig över granskningsförslaget.
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Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-25 Yttrande över
remiss från Region Skåne avseende Regionplan för Skåne
2022–2040, granskning
Förslag till yttrande, 2021-11-25
MalmöLundregionens yttrande, förslag (beslutas 14/12)
Missiv till granskningsremiss från Region Skåne, Regionplan
2022–2040
Regionplan (granskningsversion), inkl. kartbilagor och
begreppslista
Samrådsredogörelse, Regionplan för Skåne 2022–2040
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-05-05 § 175
Yttrande över remiss från Region Skåne, Regionplan för Skåne
Lunds kommuns yttrande över regionplanen 2021-03-24
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Ärendet
Bakgrund
Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en
regionplan för Skåne utifrån ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och
bygglag (2010:900). Samrådsperioden för samrådshandlingen av
Regionplan för Skåne 2022–2040 pågick 1 december 2020 – 30 april
2021. Utifrån en omfattande dialogprocess under samrådet, samt
inkomna synpunkter och yttranden, har Region Skåne arbetat fram
ett reviderat förslag till Regionplan för Skåne 2022–2040.
En samrådsredogörelse har tagits fram över inkomna synpunkter
samt hur förslagen till revidering har hanterats i nytt förslag. Det
reviderade förslaget har skickats ut på granskning för att göra det
möjligt för berörda aktörer att inkomma med synpunkter.
Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes
utveckling med fokus på fysisk planering. Granskningshandlingen är
ett uppdaterat förslag till regionplan och redogör för hur samarbetet
kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne.

Föredragning
Kommunkontoret 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.
Kommunkontoret belyser i upprättat förslag till yttrande viktiga
frågor för Lunds kommun inom ämnesområdena infrastruktur,
elförsörjning, landsbygd, hållbarhet/klimatet,
arbetsmarknad/utbildning/näringsliv, blågröna strukturer samt
regionplanen som planeringsverktyg.

Beredning
Kommunkontoret har berett ärendet i samarbete med
stadsbyggnadskontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Region Skåne
För kännedom:
Kommunkontoret, utredningsenheten

