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Remissvar. Regionplan för Skåne 2022-2040

Inledning
Centerpartiet i Skåne vill härmed lämna följande synpunkter på samrådshandlingarna
avseende Regionplan för Skåne 2022-2040.
Remissvaret är disponerat i två avsnitt, det första som innehåller övergripande
synpunkter av generell karaktär och det andra innehåller synpunkter hänförliga till en
specifik del av regionplanen.

Övergripande synpunkter
Allmänt
Sammanfattningsvis vill Centerpartiet i Skåne framhålla att regionplanen överlag är
välarbetad och håller rätt nivå. Det är också positivt att regionplanen i stort
återspeglar och refererar till befintliga styrdokument.
I och med att det är första gången som en regionplan arbetas fram är det viktigt att i
den kommande utvärderingen vara öppen för vilken roll regionplanen ska fylla samt
hur och om den styr.
Avslutningsvis vill vi framhålla vikten av att regionplanen inte inskränker eller på andra
sätt begränsar det kommunala planmonopolet. Regionplanen bör primärt vara en hjälp
till kommunerna i deras arbete med fysisk planering.

Akademisk region
Skåne är en kunskapsregion, både avseende ett kunskapsintensivt näringsliv och
flertalet utbildningsinstitutioner som är förlagda här.
Vi skulle därför önska att regionplanen fick ett perspektiv om vikten av
bostadsutveckling för att kompetens och kunskap ska stanna i regionen. Exempelvis
personer som är nyexaminerade och är i färd att bosätta sig och börja jobba för första
gången efter avslutade studier. Detta skulle ha en positiv inverkan på privata,
offentliga och idéburna aktörers kompetensförsörjning.

Samhällsservice
Grundläggande samhällsservice är en förutsättning för att det ska vara möjligt att bo
och verka i hela Skåne. Basservice är angeläget för att ha en positiv
samhällsutveckling både kopplat till levnadsstandard och generell fysisk planering;
men även kopplat till framtidstro, tillit och nyfikenhet. Egenskaper som vanligtvis
förknippas med att vara några av förutsättningarna för ett demokratiskt och öppet
samhälle.
Vi skulle därför vilja att perspektivet samhällsservice kopplat till upplevd delaktighet
kontra utanförskap arbetas in. Det är angeläget att regionen även inom ramen för
fysisk planering arbetar för att minska uppkomsten av anti-demokratiska krafter.
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Inom ramen för samhällsservicen borde också regionens egen roll som både utförare
och möjliggörare av denna service beaktas. Flera delar av regionens välfärdsutbud
utgör centrala aspekter av grundläggande samhällsservice. Lokaliseringen av en
vårdcentral, folktandvårdsklinik eller busshållplats kan utgöra fundament för en
ortsutveckling.

Åkermark
Vikten av en hållbar markanvändning och värnandet jämväl utvecklandet av
åkermarken i Skåne belyses på flera ställen i regionplanen. Det är mycket positivt och
tar i beaktande en av de grundläggande förutsättningarna för att Skåne ska vara en
livskraftig region. Inte minst med tanke på behovet av en nära livsmedelsproduktion.
Samtidigt vill vi lyfta vikten av att ha ett regionalt eller mellankommunalt perspektiv
på åkermarken. Trots ambitioner att bevara värdefull åkermark tillåts byggnationer på
högklassig åkermark i västra Skåne, samtidigt som lågklassig åkermark ofta inte får
bebyggas i t ex norra Skåne. Det är varken ändamålsenligt för livsmedelsproduktionen
eller ortsutvecklingen i ett flerkärnigt Skåne. Regionplanen behöver ha en ansats som
adresserar denna problematik och bör också peka ut planeringsprinciper för detta.

Detaljerade synpunkter
Bebyggelseutveckling
Under planeringsprinciperna p. 2 behöver det tydliggöras att en bebyggelseutveckling i
strategiska lägen också kan utgöra en förutsättning för utökad kollektivtrafik. Det
förhållande mellan bebyggelseutveckling och kollektivtrafik som målas upp gäller inte
bara åt ena hållet, utan åt båda.
Under avsnittet bebyggelseutveckling behöver det också tydliggöras att byggnation på
landsbygden som inte är sammanhållen måste kunna ske för t ex utveckling av
landsbygdsföretag eller byggnation av generationsboende.

Energiförsörjning
En robust energiförsörjning är grundläggande för ett fungerande Skåne. Det är positivt
att biogas nämns i avsnittet på s. 84. Samtidigt skulle detta avsnitt kunna utvecklas,
inte minst för att stärka framtidssynen på hela kretsloppstanken. I denna fråga har
också kommunerna ett stort intresse, samtidigt som Region Skåne har ett stort eget
ansvar kopplat till exempelvis val av drivmedel på den egna fordonsflottan.
Under avsnittet om energiförsörjning skulle det också vara önskvärt att lyfta något om
förutsättningarna för vattenanvändningen inom ramen för energiförsörjning, t ex för
utbyggnad av vindkraft eller vågkraft.

Hälsofrämjande livsmiljö
Under planeringsprinciperna p. 2 behöver ordet ”rekreation” komma in i punkten.
Exempelvis: ”[…] lek, utevistelse och rekreation.”

Landskap, jordbruk och skogsbruk
För att ytterligare peka på vikten, inte minst för uthålligheten i kristider, behöver
livsmedelsproduktionen lyftas in under avsnittets planeringsprinciper.

Näringsliv och besöksnäring
På s. 55 skulle det vara önskvärt om Region Skånes eget ansvar för utvecklingen i
Skåne nämndes. Region Skåne har som en stor aktör kopplat till samhällsservicen en
roll som möjliggörare för samhällsbyggandet och ortsutvecklingen.
Under samma avsnitt behövs även Matlandet Skåne nämnas. Produktion, förädling och
upplevelse av livsmedel är en viktig komponent för den skånska besöksnäringen och
därmed näringslivet.
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Övrigt om kartor
Avslutningsvis skulle vi vilja yttra oss kort om några kartbilder som finns i
regionplanen.
På kartan på s. 64 slutar kollektivtrafiken abrupt vid länsgränsen. För tydlighetens
skull hade det varit önskvärt om det visuellt framgick att trafiken fortsätter, även om
det inte är Skånes ansvar. En parallell kan dras till kartan på s. 25 som föredömligt
visar de två biregionala lokala arbetsmarknadsregionerna.
På kartan på s. 24 är varken Åhus eller Landskrona hamnar markerade samtidigt som
de återfinns i kartbilden på s. 68. Om utelämnandet är avsiktligt bör en kommentar
lämnas i anslutning till någon av kartorna.
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