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§ 9    KS.2020.0514 

Yttrande över remiss av granskningshandling för Regionplan för Skåne 
2022-2040  

Ärendebeskrivning  
Region Skåne har skickat förslag till Regionplan för Skåne på granskning för Eslövs 
kommun att yttra sig över. Eslövs kommun har tidigare lämnat synpunkter i 
samrådsskedet. Eslövs kommun har också varit delaktiga i framtagandet av det 
gemensamma yttrandet från MalmöLundregionen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040 – 

granskningshandling 
 Eslövs kommuns yttrande över granskningsversion av Regionplan för Skåne 

2022-2040 
 Yttrande över granskningsversion av Regionplan för Skåne 2022-2040 från 

MalmöLundregionen 
 Kommunstyrelsens beslut § 243, 2021 Gemensamt yttrande från 

MalmöLundregionen över granskningsversion av Regionplan för Skåne 2022 – 
2040 

 Missiv Remiss Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022-2040 
 Regionplan för Skåne 2022-2040 - granskningshandling 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 52, 2021 Yttrande över Regionplan för 

Skåne 2022-2040 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har med utgångspunkt i MalmöLundregionens 
gemensamma yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040 tagit fram ett förslag 
till ett kompletterande yttrande från Eslövs kommun. Fokus för kompletteringen är 
resonemang om framtagande samt användande av den ortskategorisering som finns i 
regionplanen. 

Yrkanden 
Johan Andersson (S), Catharina Malmborg (M), Sven-Olov Wallin (L), Tony 
Hansson (S), Fredrik Ottesen (SD) och Bertil Jönsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut med tillägget att kommunstyrelsen framför vikten av 
att regionplanen är ett vägledande dokument och att kommunernas planmonopol 
gäller. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med det. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom det gemensamma yttrandet från 
MalmöLundregionen. 

- Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som sitt och överlämnar det till 
Region Skåne. 

- Kommunstyrelsen framför vikten av att regionplanen är ett vägledande dokument 
och att kommunernas planmonopol gäller. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret – tillväxtavdelningen 
Region Skåne region@skane.se Diarienummer 2019-RU000065 
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Eslövs kommuns yttrande över 
granskningsversion av Regionplan för Skåne 
2022-2040 
Region Skåne har sedan 2019 i uppdrag att ta fram en regionplan för Skåne 
utifrån 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Regionplanen är vägledande 
och ska utgöra underlag för fortsatt dialog om Skånes utveckling med fokus 
på fysisk planering. Syftet är att den ska vara ett stöd för den fysiska 
planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och 
regionala planeringsfrågorna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Planen består av fem 
delar: mål och förutsättningar, utvecklingsinriktning (vilket beskrivs som 
planens kärna), tematiska fördjupningar, genomförande och uppföljning 
samt konsekvensbedömning. 
 
Utgångspunkten för Eslövs kommuns yttrande över planförslaget är det 
gemensamma yttrandet från MalmöLundregionen. Eslövs kommun delar 
MalmöLundregionens synpunkter och slutsatser. Förslaget till regionplan 
har blivit tydligare och är mer genomarbetat jämfört med samrådsversionen 
gällande syfte och ambition. Strategiska ställningstaganden och tematiska 
fördjupningar håller överlag en högre kvalitet i granskningsversionen. Men 
det finns fortfarande behov av tydligare mål, mer framåtblickande samt 
fördjupade resonemang om den flerkärniga ortstrukturen, både gällande 
urvalskriterier och fortsatt arbete. Regionplanens huvudfokus bör ligga på 
att lyfta strategiska mellankommunala/regionala frågor som kommunerna 
inte kan lösa enskilt, exempelvis rörande godstransporter och förutsättningar 
för näringslivet. 
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Eslövs kommun vill också understryka vikten av att det finns en tydlighet i 
regionplanen gällande status på underliggande kunskapsunderlag och 
strategiska dokument. 
 
Utöver det som framkommer i det gemensamma yttrandet från 
MalmöLundregionen vill Eslövs kommun även lyfta följande: 
 
Eslövs kommun ser positivt på att Region Skåne i förslaget till regionplan 
har ersatt ortskategorin lokala kärnor med strategiska noder. Eslövs 
kommun menar dock att det finns ett behov av att Region Skåne 
tillsammans med kommunerna fördjupar arbetet med ortsindelningen. 
Kategorin strategiska noder är ny och dess syfte och kriterier behöver 
behandlas i en gemensam diskussion. Bidrar utpekandet av strategiska noder 
till en ökad förståelse för funktionella samband i Skåne? Eslövs kommun 
vill återigen påpeka vikten av att tydliggöra Mittskåne och Eslövs roll i 
denna geografi i regionplanen. Ortskategorin strategiska noder gör inte detta 
tillräckligt tydligt. 
 
Kopplat till resonemangen ovan vill Eslövs kommun ännu än gång betona 
betydelsen av hur ortsindelningen i regionplanen används av Region Skåne 
och andra aktörer i den vidare planeringen. Detta gäller framförallt frågor 
om transportinfrastruktur och kollektivtrafik. 
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