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Yttrande över remiss avseende granskningsförslag Regionplan för Skåne 2022 – 2040 

 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anta Planeringsavdelningens yttrande som sitt eget och 

översända detta till Region Skåne. 
 

Ärendebeskrivning 
Region Skåne har utvecklat det tidigare utsända samrådsförslaget Regionplan för Skåne 2022 – 2040 

och nu sänt ut densamma för granskning med avsikt att den därefter antas av Regionfullmäktige i juni 

2022. Det finns även en tillhörande samrådsredogörelse som bilaga över inkomna synpunkter samt hur 

förslagen till revidering har hanterats i detta granskningsförslag. I likhet med samrådsfasen vill 

Lomma Kommun även i detta skede yttra sig både som enskild kommun och gemensamt inom den 

mellankommunala samverkans plattformen MalmöLundregionen.  

 

Bakgrunden är att under 2019 fick Region Skåne uppdraget att i enlighet med Plan- och bygglagen i 7 

kap. (2010:900) som andra region i Sverige, utöver Region Stockholm, upprätta en regionplan.  

 

Granskningsförslag för Regionplan för Skåne 2022-2040  har målår 2040 och utblick mot 2050. 

Planen bygger på sex övergripande planeringsstrategier och en strukturkarta som tillsammans utgör 

planens övergripande strategiska riktning. Planeringstrategierna bygger till stor del på Strategier för 

det flerkärniga Skåne som antogs 2013 och konkretiseras vidare i tematiska fördjupningar, ett tjugotal 

planeringsprinciper samt ett bredare kartunderlag med regional spännvidd. I planen redovisas även 

utmaningar för Skåne samt en miljökonsekvensbeskrivning. 

 

Syftet med planen är att vara ett stöd i mellankommunal och regional planering med sikte på goda 

livsmiljöer för alla och i hela Skåne. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala 

utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 och ska vara vägledande för efterföljande planering men är 

inte juridiskt bindande.  

 

Handlingar i ärendet 
- Remisshandlingar från Region Skåne; Missiv till granskningshandling Regionplan för Skåne 

2022–2040, Remissutskick: Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022 – 2040 

- Yttrande 14 december över granskningsversion av Regionplan för Skåne 2022–2040 från 

MalmöLundregionen (inkom 17 december 2021). 

- Handlingarna inkluderande planförslaget för Regionplan för Skåne 2022–2040 och dess 

samrådsredogörelse finns digitalt via; Regionplan för Skåne 2022 – 2040 (Region Skåne) 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-12-21 
Planeringsavdelningen   

Vår referens: Jesper Bergnordh  Kommunstyrelsen 

Direkttel: 040-641 11 75  

E-post: jesper.bergnordh@lomma.se  

Diarienr: KS/KF 2020:275.210 
 

https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3ef73
mailto:jesper.bergnordh@lomma.se
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Yttrande 
- Samhällsbyggnadsförvaltningen med Planeringsavdelningen och Teknik- och 

Fastighetsavdelningen lämnar följande förslag till yttrande:  

 

Lomma kommun har tagit del Region Skånes granskningsförslag Regionplan för Skåne 2022–2040. 

 

Lomma Kommun anser generellt att planförslaget har utvecklats i en positiv riktning. Lomma 

Kommun vill också understryka att vi står bakom och stödjer det yttrande vi även lämnar gemensamt 

inom MalmöLundregionen till granskningsförslaget. Avseende följande frågor som är av särskild vikt 

för kommunen vill Lomma Kommun komplettera och särskilt betona att: 

 

- Det är positivt att Region Skåne delar synen på betydelsen och bekräftar värdet av det lokala 

sammanhanget och beskriver ambitionen med regionplanen att den ska vara ett komplement 

och stöd till den kommunala översiktliga planeringen. Till granskningsversionen har 

flerkärnighetsbegreppet bearbetats och utvecklats, framför allt avseende de lokala kärnorna 

som omarbetats till strategiska noder vilket är klokt. Lomma Kommun vill dock fortfarande 

hävda att även Alnarp bör läggas till i kartorna då orten är av stor vikt för sitt omland i lokalt 

och regionalt perspektiv med anledning av dess kommande tågstation längs med Lommabanan 

och dess funktion med en betydande campus- och universitetsmiljö. Lomma Kommun 

uttrycker i den nya Översiktsplanen för kommunen som ska antas under inledningen av 2022 

att; ”Vi växer flerkärnigt med två jämbördiga men inbördes olika tätortskluster, 

Lomma/Alnarp och Bjärred/Flädie.” Detta fokus är strategiskt av stor vikt för kommunens 

utvecklingsarbete med bäring på att samla, förtäta och förädla bebyggelse i strategiska 

kollektivtrafiknära lägen ger bästa möjliga förutsättningar för både stadsliv, service och 

hållbart resande. 

 

- Regionplanens beskrivning av grönstruktur riskerar mista sin legitimitet med anledning av den 

bristande läsbarheten- denna bör ses över och tydliggöras inte minst i kommande arbete för 

utvecklingen av en regionplaneprocess i Skåne då det krävs mer riktad och omfattande 

samverkan kring dess sakfrågor. I granskningsförslaget anges exempelvis att grönstråk ska 

utvecklas men beskrivningen av desamma är enformig och vi delar inte den förenklade bilden 

av att ett grönstråk utgörs av ett cykelstråk, frågan är mer komplex och omfattande kring de 

gröna sambanden än vad som återges i granskningsförslaget. 

 

- Klimatpåverkan är i dagens och framtidens verklighet påtaglig i vår gemensamma utveckling. 

Precis som vi uttrycker i det gemensamma yttrandet inom MalmöLundregionen noterar vi att 

klimatfrågorna och de gröna samt blå strukturerna har fått ett utökat grepp, kopplingen till 

Agenda 2030 och de globala målen har synliggjorts vilket är positivt, det konstateras också att 

mer kan göras för att hantera exempelvis jämställdhetsfrågor och miljöfrågor, vidare är 

utmaningar kring minskad klimatpåverkan återkommande för kommunerna. Vi anser även 

fortsatt att en större tydlighet för klimatanpassning inom de egna ansvarsområdena är önskvärt 

av Region Skåne. 

 

- I övrigt kvarstår synpunkter enligt tidigare yttrande. 

 

- Vi ser framemot ett nära och utvecklat fortsatt samarbete för att utveckla nästa version av 

Regionplan för Skåne.  

 

- I övrigt ingen erinran. 

__________________________________ _____________________________________________ 

Magnus Runesson 

Samhällsbyggnadschef 

Jesper Bergnordh 

Översiktsplanarkitekt 
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Remissvaret ska skickas till 
- Observera att synpunkter ska skickas via e-post till region@skane.se. Ange 

diarienummer 2019-RU000065. (tjänsteskrivelsen senast 31 december 2021 & justerat 

protokoll från KS 26 januari 2022) 

 
- Jesper Bergnordh, Översiktsplanarkitekt 

 

mailto:region@skane.se

