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Yttrande över Regionplan för Skåne 2022 – 2040
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar på
Region Skånes remiss om Regionplan för Skåne 2022–2040.
Yttrandet överlämnas till Region Skåne.
Bakgrund
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på Region
Skånes Regionplan för Skåne 2022–2040. Region Skåne och Region
Stockholm är de hittills enda regionerna i Sverige som har det formella
uppdraget att arbeta med regional fysisk planering enligt Plan- och
bygglagen (PBL). I det arbetet ingår att ta fram en regional fysisk plan.
Aktuell regionplan är Region Skånes allra första regionala fysiska plan. Fler
regioner förväntas att ansöka om att bli regionplansupprättare enligt PBL.
Region Halland har nyligen ansökt till regeringen om just detta uppdrag. En
regionplan är inte juridiskt bindande men likväl vägledande för den
efterföljande fysiska planeringen.
Regionplan Skåne är en strategisk plan som omfattar hela länet och som ska
visa Skånes samlade vilja samt ge förutsättningar för utvecklingen av de
fysiska strukturerna. Syftet är bland annat att överbrygga gapet mellan det
regionala tillväxtarbetet och kommunala översiktsplaner, stärka samordning
och samarbete i länet, se regionala utmaningar och möjligheter samt lösa
frågor av mellankommunal karaktär. Regionplanen ska kort och gott vara ett
stöd i arbetet med den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad
gäller mellankommunala och regionala planeringsfrågor.
Yttrande
Region Kalmar län har med spänning följt Region Skånes arbete med att ta
fram strukturbilder för Skåne sedan 2005, och nu senast det två år gamla
uppdraget med att ta fram en regionplan enligt PBL. Regionplanen redovisas
digitalt i StoryMaps, vilket tillsammans med en genomarbetad struktur och
läsanvisningar gör att det blir enkelt för aktörer även utanför Skåne att ta del
av regionplanens innehåll och riktning.
Arbetet med att ta fram strukturbilder för Kalmar län är fortfarande i ett
tidigt skede, vilket Region Kalmar län kommer att återkomma om i
framtiden. Region Kalmar län vill emellertid passa på att lämna följande
synpunkter inför Region Skånes fortsatta arbete med regionplanen:
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Regionsamverkan Sydsverige

Sedan hösten 2015 samverkar regionerna i Sydsverige; Jönköping,
Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland, politiskt över
regiongränserna. Bland annat görs detta inom kollektivtrafik- och
infrastrukturområdet för att främja ett helhetstänkande inom
samhällsutvecklingen.
Region Kalmar län ser positivt på att det på flera ställen i regionplanen lyfts
fram att samverkan med grannregionerna är betydelsefull. Dock saknas det
idag att denna samverkan lyfts fram, både på kartor och i planens
ställningstaganden.
Storregionalt perspektiv

Region Kalmar län delar Region Skånes intention att sätta fysisk planering i
en regional kontext, men ser ett behov av att vissa sakfrågor sätts in i ett
större perspektiv. Många av de utmaningar som lyfts fram i regionplanen är
gemensamma för oss inom Sydsverige och behöver ofta också lösas i ett
större sammanhang än inom det egna länet. Det gäller exempelvis bredband,
infrastruktur och transporter.
Region Kalmar län ser att ett skånskt storregionalt perspektiv som inkluderar
Kalmar län måhända inte alltid är relevant, men att så borde vara fallet för de
direkt angränsande regionerna i högre grad. Regioner som de skånska
kommunerna ofta delar arbetsmarknad med. På så sätt skulle Kalmar län
också knytas närmare till Skåne och Öresundsregionen, samtidigt som
regionplanen tydligare verkar för det helhetstänk för samhällsutveckling som
vi tillsammans vill uppnå i södra Sverige.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndes sammanträde den
21 april 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsens arbetsutskott att
redovisat yttrande som sitt svar på Region Skånes remiss om Regionplan för
Skåne 2022–2040.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021
2. Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040
3. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med regionala
utvecklingsförvaltningen den 21 april 2021
Protokollsutdrag till: Region Skåne, Regionala utvecklingsförvaltningen

