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Remiss. Regionplan för Skåne 2022-2040 YSTAD

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). Tillsammans med Skånes kommuner och andra aktörer har ett antal dialogmöten och
träffar genomförts för att arbeta fram förslaget till regionplan och arbetssätt.
Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i
Skåne inom fysisk planering sedan 2005. Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk planering. Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. Med denna samrådsperiod önskar Region
Skåne att alla berörda aktörer inkommer med synpunkter gällande både innehåll
och arbetssätt, för att gemensamt skapa bästa möjliga utveckling för ett sömlöst
Skåne för skåningarna.

Yttrande
Regionplan för Skåne 2022-2040 är en bra beskrivning av regionens långsiktiga
mål, utmaningar och strategier gällande den fysiska planeringen för de
kommande decennierna.
Sjukhusstyrelse Ystad är positiva till att hälsoperspektivet lyfts fram och att
hälsoskillnaderna i Skåne uppmärksammas. Ett av Region Skånes övergripande
mål är Bättre liv och hälsa för fler och som strategi för omställningsarbetet har
Framtidens hälsosystem tagits fram. I detta ingår bland annat att bedriva en jämlik vård och minska de omotiverade skillnaderna. De samlade hälso- och sjukvårdsinsatserna ska bidra till bättre hälsa, både för den enskilde och för befolkningen i stort. För att åstadkomma detta krävs en gemensam planering av hälsooch sjukvårdsinsatserna i regionen men även ett arbete för att tillgängliggöra
hälso- och sjukvården till regionens invånare på samma villkor. Sjukhusstyrelse
Ystad önskar att de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför lyfts fram
än mer i regionplanen och att de mål som definieras i regionplanen tydligare
kopplas till arbetet med Framtidens hälsosystem.
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I avsnittet gällande demografiska förändringar i Skåne nämns att välfärdsutbudet på landsbygden i Skåne kan komma bli en allt viktigare fråga framöver.
Sjukhusstyrelse Ystad vill framhålla att det redan idag är en viktig fråga i planeringen av hälso- och sjukvården i Skåne och bör vara en självklarhet i samhällsplaneringen i stort. En välfungerande infrastruktur underlättar för den äldre befolkningen att ta sig till den skånska vården även i den sydöstra delen av Skåne.
Vidare saknas hälso- och sjukvårdsperspektivet i beskrivningen av de demografiska förändringarna, dvs. hur behovet av hälso- och sjukvård påverkas av
demografin och vilken inverkan detta får i den fysiska planeringen av regionen.
Som nämns i planen är digitaliseringen en av de stora trenderna som förändrar
förutsättningarna i vår omvärld. Sjukhusstyrelse Ystad vill betona vikten av en
god digital infrastruktur då detta är en förutsättning för att regionen ska kunna
tillhandahålla en tillgänglig, säker och jämlik vård.
Utöver den digitala infrastrukturen är upprustningen av den fysiska infrastrukturen av stor vikt. För närvarande pågår tre stora sjukhusutbyggnader i Skåne
(Malmö, Lund och Helsingborg) varav inga omnämns i regionplanen. Utbyggnaderna påverkar regionen ur flera perspektiv såväl invånare, patienter som arbetsgivare och arbetstagare. I avsnittet Bebyggelseutveckling beskrivs behovet
av gröna ytor och läkande miljöer. Denna del skulle kunna knytas samman med
strategier och mål för Framtidens hälsosystem t ex. hur den geografiska spridningen av vårdverksamheter möter den regionala strukturen.
Sjukhusstyrelse Ystad välkomnar en utveckling av Ystad- och Österlenbanan.
Förbättrade pendlingsmöjligheter till Ystad ökar lasarettets rekryteringskraft.
En utveckling av kollektivtrafiken skapar dessutom bättre förutsättningar för
verksamheten att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning.
Region Skåne tillhör en funktionell storregion och är en del av Södra sjukvårdsregionen vilket medför att i planeringsfrågor är det viktigt att regionen förhåller
sig till att Skåne är en del i ett större sammanhang. Vikten av interaktion med
berörda parter bör betonas tydligare. Likaså gränssnittet mellan parterna där
framförallt förhållandet mellan kommun och region kommer vara viktigt för
utvecklingen mot Framtidens hälsosystem och förverkligande av målet med ett
sömlöst Skåne. I regionplanen kan mål och planering av detta förtydligas.
Krisperspektivet i planen är huvudsakligen inriktat på klimatfrågor men bör
vidgas till fler perspektiv. Den regionala fysiska planeringen bör även lyfta fram
andra svårförutsägbara utvecklingsförutsättningar. Ett aktuellt perspektiv är
stundande pandemi som påverkar flera delar av samhället såväl behovet av digitalisering, våra resvanor, pendling, boende, arbetssituation som det uppdämda
vårdbehovet som uppstått som en följd av hanteringen av covid-19 situationen.
Kunskapsutvecklingens vikt för utveckling av det flerkärniga Skåne bör lyftas
fram liksom universitetssjukhusets uppdrag samt bör betydelsen av universiteten och universitetssjukvården betonas i den regionala utvecklingen.
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Det pågående arbetet med utveckling av nivåstrukturering kommer innebära att
invånarna förflyttas över större områden samt att Region Skåne blir en resurs
för hela Sverige. Detta bör synliggöras i planen, exempelvis borde kartan omfatta hela Sverige.
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