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Region Skåne

Samrådshandling för Regionplan för
Skåne 2022-2040
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade
samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040.

Sammanfattning
Region Jönköpings län bedömer att samrådshandling för Regionplan för Skåne är
väl utarbetad med tydlig struktur och sammanhållna strategier.

Synpunkter på förslaget
Region Skåne har sedan 2019 arbetat med att ta fram en regionplan för Skåne
utifrån ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900).
Det uttryckta syftet med Regionplanen är att planen ska vara ett stöd för den
fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala
och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för
invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala
utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”.
Samrådshandlingen har en tydlig och pedagogisk struktur där planens
övergripande utvecklingsinriktning ”det flerkärniga Skåne” tar utgångspunkt i
relevanta mål, trender och utmaningar.
Den flerkärniga strukturen har under en längre tid varit en viktig utgångspunkt för
Skånes utveckling och det regionala perspektivet med flerkärnighetsmodellen har
beaktats i samtliga skånska kommuners översiktliga planering. Region Jönköpings
län ser den mellankommunala enigheten kring fysisk planering som en stor styrka
och viktig förutsättning för att kunna konkretisera regionplanen. Den befästa
regionala strukturbilden är också en fördel vid regional infrastrukturplanering.
Region Skånes sex planeringsstrategier bedöms vara relevanta i förhållande till
länets identifierade utmaningar. Utvecklingsinriktningen att stärka Skånes
utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostadsregion är ett klokt sätt att
skapa samförstånd och förståelse för regional planering. Region Jönköpings län
ser dock en utmaning i att få en koppling och acceptans hela vägen från
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vägledande regional strategi till faktiska beslut i enskilda kommunala
avvägningar. Eftersom den rådande trenden är att en stor del av länets utveckling
sker i västra delen av Skåne krävs en aktiv och sammanhållen planering i samtliga
kommuner för att upprätthålla förutsättningarna för tillväxtmotorer och
kommunhuvudorter i hela länet.
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