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Regionledningskontoret TJÄNSTEUTLÅTANDE
Bette Lundh Malmros 2021-11-08 RS 2021-0751

Regionstyrelsen

Yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040

Regionledningskontorets förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande till Region Skåne över granskningsversion till Regionplan 
för Skåne 2022-2040.

Sammanfattning
Region Stockholm har genom remiss beretts möjlighet att yttra sig över 
regionplan för Skåne 2022-2040. Region Stockholm har yttrat sig i 
samband med samrådet av regionplanen (RS 2020-0908). Efter samrådet 
har regionplanen reviderats utifrån inkomna synpunkter. Ärendet har inom 
Region Stockholm remitterats till tillväxt- och regionplanenämnden, 
trafiknämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Region Stockholm anser att Region Skåne har tagit fram ett väl genom-
arbetat förslag till regionplan. I samrådsredogörelsen framgår hur Region 
Stockholms synpunkter blivit omhändertagna. I yttrandet kommenteras 
några aspekter som kvarstår efter samrådet eller som har förändrats efter 
samrådsförslaget. 

Region Stockholm saknar fortfarande en samlad redovisning av mellan-
kommunala frågor av regional betydelse, exempelvis teknisk infrastruktur 
och grönstruktur, eftersom detta ger ett bra stöd för efterföljande planering. 
Region Stockholm konstaterar att mark- och vattenanvändningskarta har 
utgått ur regionplanen och att Region Skåne istället valt att fokusera på att 
utveckla strukturkartan. Region Stockholm understryker betydelsen av en 
plankarta i en regionplan, som visar viktiga funktioner och samband över 
administrativa gränser och som uttrycker vad som är lämplig mellan-
kommunal samordning av regional betydelse. En mark- och vattenanvänd-
ningskarta ger en god vägledning för efterföljande prövning och beslut. En 
strukturbild ger inte samma förutsättningar för långsiktiga spelregler för 
lokal nivå, som en mark- och vattenanvändningskarta kan ge.
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Bakgrund 
Region Skåne har remitterat ärendet Regionplan för Skåne 2022-2040. 
Ställningstaganden i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 
2050) utgör utgångspunkter för yttrandet liksom synpunkterna från Region 
Stockholms yttrande över samrådsförslaget (RS 2020-0908). Några 
synpunkter utgår från det faktum att Region Skåne och Region Stockholm 
är de enda regioner i Sverige som är regionplaneorgan enligt Plan- och 
bygglagen. Det är därmed av särskilt intresse att byta erfarenheter och 
kunskap i arbetet med att ta fram en ny regionplan.

Regionplanen har reviderats med hänsyn till de synpunkter som inkom 
under samrådet 2020. Exempel på övergripande ändringar och 
kompletteringar är att Agenda 2030-perspektivet har kompletterats och 
integrerats, klimatperspektivet har utvecklats, pandemins effekter har 
belysts och genomförandedelen har utvecklats. Mark- och vatten-
användningskartan har utgått och kommer att ersättas av en interaktiv 
kartutforskare som innehåller regionplanens alla kartor.

Region Stockholms yttrande 
Region Stockholm anser att Region Skåne har tagit fram ett väl genom-
arbetat förslag till regionplan. Region Stockholm följer med intresse hur 
regionplanen växer fram och har förståelse för arbetets komplexitet med 
många vägval och avvägningar under processens gång. Ny kunskap, nya 
arbetsformer och erfarenheter som framkommit i arbetet ger värdefulla 
insikter för att utveckla regionplaneringen i flera av landets regioner. 
Region Stockholm är positiv till den löpande samverkan som finns mellan 
storstadsregionerna i Sverige och hoppas på fortsatt samarbete inom flera 
områden framgent.

I samrådsredogörelsen framgår hur Region Stockholms synpunkter blivit 
omhändertagna. Nedan kommenterar Region Stockholm några av de 
aspekter som kvarstår efter samrådet eller som har förändrats efter 
samrådsförslaget.

Övergripande struktur
Region Stockholm är positiv till planens övergripande struktur. Planen 
hanterar många regionala frågor och bör ge ett bra stöd för olika aktörer i 
den efterföljande planeringen. En stor mängd kartor och illustrationer 
kompletterar texten på ett pedagogiskt sätt och bidrar till ökad förståelse 
för geografiska samband, flöden och relationer.



3 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-11-08 RS 2021-0751

Region Stockholm ser positivt på att kapitlet om genomförande och 
uppföljning har utvecklats, eftersom detta ökar förutsättningen för att 
förverkliga planen och kan bidra till en större genomslagskraft.

Region Stockholm saknar fortfarande en samlad redovisning av mellan-
kommunala frågor av regional betydelse, exempelvis teknisk infrastruktur 
och grönstruktur, eftersom detta ger ett bra stöd för efterföljande planering. 

Ett nationellt perspektiv
Region Stockholm ser positivt på att regionplanen utvecklat resonemanget 
om effektiva gods- och logistikflöden från Europa genom Sverige samt 
betydelsen av att säkerställa tillräcklig kapacitet och funktionalitet för 
omlastning mellan väg och järnväg i södra Sverige. 

Utvecklingsinriktning och tematiska fördjupningar 
Region Stockholm är positiv till att klimatperspektivet har utvecklats och 
tydligare integrerats i planens alla delar, bland annat i trender, utmaningar 
och tematiska fördjupningar. 

Mark- och vattenanvändningskarta
Region Stockholm konstaterar att mark- och vattenanvändningskartan har 
utgått ur regionplanen och att Region Skåne istället valt att fokusera på att 
utveckla strukturkartan. Strukturkartan ger en samlad bild av Skånes fram-
tida utveckling och kan med stor sannolikhet fungera som en gemensam 
målbild för många aktörer. Samtidigt ger en strukturbild inte samma 
förutsättningar för långsiktiga spelregler för lokal nivå, som en mark- och 
vattenanvändningskarta kan ge. Region Stockholm understryker därmed 
betydelsen av en plankarta i en regionplan, som visar viktiga funktioner och 
samband över administrativa gränser och som uttrycker vad som är lämplig 
mellankommunal samordning av regional betydelse. En mark- och 
vattenanvändningskarta ger en god vägledning för efterföljande prövning 
och beslut. 

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för Region 
Stockholm.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Anton Västberg
Utvecklingsdirektör
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Beslutsunderlag

1. Granskningshandling, Regionplan för Skåne 2022-2040, länk till 
digitalhandling Regionplan för Skåne 2022-2040 - 
granskningshandling (arcgis.com)

2. Samrådsredogörelse för Regionplan Skåne 2022-2040
3. Tillväxt- och regionplanenämndens yttrande den 22 oktober 2021
4. Trafiknämndens yttrande den 22 oktober 2021
5. Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 19 oktober 2021

Beslutsexpediering

1. Region Skåne 
2. Tillväxt- och regionplanenämnden
3. Trafiknämnden 
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-11-08

https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3ef73
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3ef73
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