Ny regional planering
Arbetet med Strukturbild för Skåne inleddes
2005. I arbetet har vi sett hur det regionala
perspektivet i den kommunala översiktsplaneringen blivit allt viktigare. Samtidigt har
vi tillsammans fått ökad förståelse för hur
viktigt det är för Region Skåne att koppla de
regionala utvecklingsfrågorna till fysisk
planering. Det har varit en gemensam
process där både det kommunala och det
regionala perspektivet fått komma till tals
och där vi alla lärt oss mycket. Vi står nu på
en bra gemensam plattform med alla möjligheter att fortsätta att utveckla samverkansformerna mellan oss.
Den 14 november 2018 beslutade riksdagen
om ändringar i Plan- och bygglagen, vilket
innebar att nya bestämmelser om regional
fysisk planering infördes. Lagändringarna
trädde i kraft den 1 januari 2019 och medförde att Region Skåne fick i uppdrag att ta

fram en regionplan. Vi är glada och stolta
över att det arbete vi gjort tillsammans nu
har fått ett nationellt erkännande och kan
utvecklas vidare. Likaså att Strukturbild för
Skåne kan fortsätta att vara en plattform för
kommunerna och Region Skåne i arbetet
med den regionala fysiska planeringen.
För att kunna hantera även regionplanen
på ett bra sätt kommer vi inom Strukturbild
för Skåne nu att planera processen. Detta
arbete sammanfaller väl med vårt uppdrag
från regionala utvecklingsnämnden att
revidera Strategier för Det flerkärniga
Skåne. Vi kommer löpande att genomföra
flera processer och dialoger i olika
konstellationer där vi diskuterar
utvecklingen av strategierna och framtagandet av regionplanen. Det viktigaste i
detta arbete är att fortsätta den kontinuerliga dialogen med ett gemensamt ägandeskap. Alltså enligt samma modell som vi
hela tiden haft inom Strukturbild för Skåne.

Läs mer om lagändringen och om processen
på följande sida.

Vad är nytt i Plan- och bygglagen?

Hur påverkar detta kommunerna i Skåne?

•

Nya bestämmelser om regional fysisk
planering införs

•

•

En sådan planering ska ske i Stockholms län
och i Skåne län

Vår ambition är att ta hand om regionplaneuppdraget inom ramen för våra pågående
processer och samverkansarenor

•

Strukturbild för Skåne fortsätter att vara ett
forum för oss som arbetar med översiktsplanering och strategisk planering i kommuner
och Region Skåne

•

Region Skåne får ansvaret för den regionala
fysiska planeringen i Skåne

•

Region Skåne får ansvar för att anta en regionplan, som blir vägledande - inte bindande

•

Region Skåne ska verka för insatser som kan
bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder
kan tillgodoses

•

Region Skåne ska också verka för insatser som
kan bidra till att minska länets klimatpåverkan
och dess effekter

Varför är den nya lagen bra för oss i Skåne?
•

Vi kan tillsammans fördjupa vårt arbete med
regional fysisk planering

•

Strukturbild för Skåne och våra gemensamma
arbetsinsatser får ett nationellt erkännande

•

Vi kan tillsammans agera kring gemensamma
intressen och mellankommunal planering

Vad ska ingå i regionplanen?

Vad händer framöver?

•

Grunddrag för användningen av mark- och
vattenområden

•

•

Riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och
byggnadsverk som har betydelse för länet

För att diskutera hur vi ska ta oss an uppdraget kommer vi under 2019 att genomföra flera
processer och dialoger i olika konstellationer

•

•

Vägledning för beslut om översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser

•

Hur hänsyn har tagits till andra nationella,
regionala och kommunala planer och program

Den preliminära processen från 2019 och
framåt omfattar i tur och ordning: dialog och
förankring, att utarbeta själva planen, remisser
och till sist en färdig antagen plan 2022

•

•

Regionplanen är inte bindande

Detta arbete kommer att omfatta både tjänstepersoner och politiker

Hur ska Region Skåne ta sig an uppgiften?
•

Vi fortsätter att arbeta inom ramen för
Strukturbild för Skåne

•

Detta arbete bygger även fortsättningsvis på
en kontinuerlig dialog med kommunerna och på
ett gemensamt ägandeskap

•

Revideringsprocessen med Strategier för Det
flerkärniga Skåne kommer att ligga till grund
för arbetet med den nya regionplanen

www.skane.se/strukturbild

