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Remiss. Granskningshandling av Regionplan för Skåne
2022-2040 HSN

Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om regional planering 2019

har Region Skåne ansvar för att ta fram en regionplan. Planen ska vara

vägledande för beslut i den efterföljande kommunala planeringen. Regionplanen

är det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne

2030.

Hälso – och sjukvårdsnämnden har lämnat yttrande avseende remiss Regionplan

för Skåne 2022-2040 (§53/2021). Nämnden svarade utifrån nämndens

ansvarsområde. Ett reviderat förslag till regionplan har tagits fram utifrån

inlämnade remissyttranden, vilket hälso – och sjukvårdsnämnden getts

möjlighet att yttra sig över. 

Hälso – och sjukvårdsnämnden konstaterar att ett stort antal remissyttranden

inkommit på olika delar av regionplanen och att gjorda revideringar generellt

gjort planen tydligare. 

Hälso – och sjukvårdsnämnden konstaterar även att, liksom hälso – och

sjukvårdsnämnden, har ett antal av de inkomna yttrandena kommenterat

avsaknaden av skrivningar för hur regionplanen ska stödja utmaningar med

framtidens hälso- och sjukvård. Kommentarerna handlar också om att

regionplanens mål tydligare bör kopplas till målbilden Bättre hälsa för fler och

arbetet med framtidens hälsosystem.

Hälso – och sjukvårdsnämnden ser positivt på att synpunkterna avseende hälso

– och sjukvårdens roll tagits emot väl och att i den reviderade versionen har

färdplanen för framtidens hälsosystem lagts till i mål, planer och program.

Avsnittet Genomförande av regionplanen har uppdaterats utifrån Region Skånes

roll som sjukvårdsaktör. 

Som kommenteras i samrådsredogörelsen behöver området dock

vidareutvecklas i det fortsatta arbetet med den regionala fysiska planeringen,

vilket hälso – och sjukvårdsnämnden instämmer i. Nämnden instämmer också i

att lokalisering av sjukvård är strukturbildande och att regionplanen är en viktig

plattform, men kan beklaga att området inte lyfts tydligare redan från början i
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framtagandet av regionplanen. 

Det är bra att det i regionplanen lyfts att hälso – och sjukvårdens utveckling

kommer att påverka den digitala infrastrukturen och planeringen av t ex

bostäder, men också omvänt att den planeringen är en förutsättning för hälso –

och sjukvårdens utveckling.

Hälso – och sjukvårdsnämnden lyfte i sitt förra yttrande att perspektivet likarätt

och möjligheter saknades. Nämnden ser positivt på att de nationella målen för

funktionshinderpolitiken har lagts till i mål, planer och program, men vill också

markera att perspektivet behöver utvecklas i regionplanen utifrån en regional

utgångspunkt. 

Avsnittet Hälsofrämjande livsmiljöer inleds med att ”Det förebyggande

hälsoarbetet är direkt relaterat till Region Skånes ansvar som hälso- och

sjukvårdsaktör”. Hälso – och sjukvårdsnämnden vill framhålla att det

förebyggande hälsoarbetet är direkt relaterat till hela Region Skåne ansvar, dvs

både som hälso – och sjukvårdsaktör och regional utvecklingsaktör. Många

insatser som görs inom ramen för utvecklingsansvaret har betydelse för det

förebyggande hälsoarbetet på befolkningsnivå. 

Hälso – och sjukvårdsnämnden hade i sitt förra yttrande en synpunkt med

referens till att ”Gestalta sjukhus och vårdmiljöer så att de blir läkande miljöer”

utifrån ordvalet ”läkande miljöer”. Skrivningen kvarstår och nämnden vidhåller

sin tidigare lämnade synpunkt och noterar att det i Region Skånes strategi för

gestaltad livsmiljö talas mer generellt om att det med arkitektur, form och

design finns förutsättningar för att arbeta förebyggande inom alla Region

Skånes ansvarsområden, inte enbart med koppling till vården. 
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