
Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Yttrande över Regionplan för Skåne 2020-2040 
Dnr: KLF 2021/200 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet och översända det till Region Skåne 
senast den 30 april 2021. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet i den del som inte avser 
å terremissyrkandet. 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda regionplanens 
påverkan på kommunens översiktsplaner. 

Björn Widmark (FV) instämmer i Hanna Nilssons yrkande. 

Lena Wallentheim (S), Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner det bifallet. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till Regionplan 
för Skåne 2022-2040. Detta yttrande har tagits fram i dialog mellan 
medlemskommunerna i Skåne Nordost utifrån gemensamma ställningstaganden. 

Regionplan ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna 
vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att 
skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Planen ska vara vägledande 
för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange 
grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för insatser som 
kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för 
insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. 

Hässleholms kommun delar medlemskommunernas inom Skåne Nordosts syn på 
samrådsförslaget och har varit delaktig i arbetet med de gemensamma 
synpunkterna. 

Utifrån kommunens perspektiv, geografiska läge och storlek har kommunen 
följande specifika tillägg: 

• Centralt placerad och väl integrerad station 

• Kollektivtrafikens betydelse för utbildning och näringsliv 

• Industriområden, gods på järnväg och tågdepåer 

• Levande landsbygd, kollektivtrafik och vägnätets betydelse 

• Potential som besöksnäringstillväxtmotor i ett lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt perspektiv, destinationsutveckling och nya finansiella 
modeller 

• Avslutande allmänna frågor, önskemål om fortsatt och utökad dialog samt 
information om kommunens pågående ÖP-arbete. 

Gransknings samverkan 

Granskning och framtagande av underlag till yttrandet på Skånenordostnivå har 
gjort av Regionplanegruppen som består av tjänstepersoner från alla i Skåne 
nordosts samarbetsorganisations medlemskommuner och har letts av en 
Tjänsteperson från Kristianstad och en från Hässleholm dvs av Tillväxtmotorn. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Granskningen i Hässleholms kommun har gjorts av en förvaltningsövergripande 
tjänstepersongrupp under ledning av samhällsstrategen. I yttrandet finns 
övergripande synpunkterna samlade, redaktionella synpunkter till exempel 
felaktigheter i kartmaterialet lämnas separat och efterhand till Region Skåne. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 38, kommunstyrelsen anta 
yttrandet och översända det till Region Skåne senast den 30 april 2021. 

Hanna Nilsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Bilaga: 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18 
Reservation, Ulf Berggren (SD) och Hanna Nilsson (SD) 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Region Skåne 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Handläggare 
Gertrud Richter 
för kommunledningsförvaltningen 

Gertrud.Richter@hassleholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (17) 

Datum Diarienummer 

2021-03-18 KLF 2021/200 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över Regionplan för Skåne 2020-2040 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet och 
översända det till Region Skåne senast den 30 april 2021. 

Sammanfattning 

Hässleholms kommun har beretts tillfalle att yttra sig över förslaget till Regionplan 
för Skåne 2022-2040. Detta yttrande har tagits fram i dialog mellan 
medlemskommunerna i Skåne Nordost utifrån gemensamma ställningstaganden. 

Regionplan ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna 
vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att 
skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Planen ska vara vägledande 
för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange 
grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för insatser som 
kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för 
insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. 

Hässleholms kommun delar medlemskommunernas inom Skåne Nordosts syn på 
samråds förslaget och har varit delaktig i arbetet med de gemensamma 
synpunkterna. 

Utifrån kommunens perspektiv, geografiska läge och storlek har kommunen 
följande specifika tillägg: 

• Centralt placerad och väl integrerad station 

• Kollektivtrafikens betydelse för utbildning och näringsliv 

• Industriområden, gods på järnväg och tågdepåer 

• Levande landsbygd, kollektivtrafik och vägnätets betydelse 

Hässleholms kommun I Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Nytorget 1 Telefon: Telefax: 
E-post: miljonamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: 



• Potential som besöksnäringstillväxtmotor i ett lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt perspektiv, destinationsutveckling och nya finansiella 
modeller 

• Avslutande allmänna frågor, önskemål om fortsatt och utökad dialog samt 
information om kommunens pågående ÖP-arbete. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Regionplanen är 
vägledande för efterföljande planering. Här behöver tydliggöras i Regionplanen att 
det gäller översiktsplaner (ÖP), detaljplaner (DP) och områdes bestämmelser (OB) 
men inte bygglov. 

Barnperspektivet Regionplanen innefattar barnperspektivet men saknar i stora 
delar däremot ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och borde väga in även 
dessa aspekter. 

Miljökonsekvenser Regionplanens process och innehåll regleras i Plan och 
bygglagen. En konsekvensbedömning av planen är obligatoriskt enligt lagen. Det är 
konsekvenser både utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som beskrivs. 
Sist i yttrandet finns Skåne nordosts gemensamma synpunkter på Regionplanens 
konsekvens bedömning. 

Ekonomiska konsekvenser Samhällsutveckling är alltid förknippat med kostnader 
särskilt för kommuner stora till ytan som Hässleholm, samtidigt som ett samhälle 
utan samhällsutveckling skulle dö ut. I yttrandet med bilagor lyfts hur mer regionala 
och statliga ekonomiska satsningar i Hässleholm och hela Skåne nordost skulle ge 
positiv utveckling i hela Skåne och södra Sverige. 

Granskningssamverkan Granskning och framtagande av underlag till yttrandet på 
Skånenordostnivå har gjort av Regionplanegruppen som består av tjänstepersoner 
från alla i Skåne nordosts samarbetsorganisations medlemskommuner och har letts 
av en Tjänsteperson från Kristianstad och en från Hässleholm dvs av 
Tillväxtmotorn. Granskningen i Hässleholms kommun har gjorts av en 
förvaltningsövergripande tjänstepersongrupp under ledning av samhällsstrategen. I 
yttrandet finns övergripande synpunkterna samlade, redaktionella synpunkter till 
exempel felaktigheter i kartmaterialet lämnas separat och efterhand till Region 
Skåne. 

Yttrande 

Hässleholms kommun har beretts tillfalle att yttra sig över förslaget till Regionplan 
för Skåne 2022- 2040. Detta yttrande har framtagits i dialog mellan 
medlemskommunerna i Skåne Nordost. Utöver gemensamma synpunkter är det 
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upp till respektive kommun inom Skåne Nordost att lägga till egna synpunkter i 
specifika frågor. 

Yttrandet, med tre bilagor, tar sin utgångspunkt utifrån Skåne Nordosts 
medlemskommuners ställningstagande i det bifogande kunskapsunderlaget 
angående den övergripande frågan och de fem frågeställningar som Region Skåne 
önskar få belysta. Yttrandet innehåller även kompletterande synpunkter. 

Region Skånes huvudfråga: 

Är Regionplan för Skåne 2022 - 2040 ett stöd för den fysiska planeringen i de 
skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala 
planeringsfrågorna samt bidrar regionplanen till att skapa ett sömlöst Skåne för 
invånarna? 

Region Skånes ytterligare frågeställningar: 

• Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i Skåne. Inklusive 
beskrivningen av ortsstruktur och tillväxtmotorer, regionala- och lokala kärnor, 
med särskilt fokus på roller och viktiga utvecklingsfrågor. 

• Relevansen av planeringsstrategier och planeringsprinciper för Skånes hållbara 
utveckling samt hur de kan utvecklas för att bättre utgöra ett stöd till 
kommunerna. 

• Kartornas detaljeringsgrad och regionala eller mellankommunala relevans . 
Behov av ytterligare kartor eller förslag till hur befintliga kan utvecklas för att 
utgöra ett stöd. 

• Trender, utmaningar och omvärld, med särskilt fokus på hur väl beskrivningar 
fångar in den egna kommunens delregionala sammanhang, förutsättningar och 
utmaningar. Behov av utveckling för att bättre fånga in varierande 
förutsättningar inom olika delar av Skåne. 

• Viktiga frågor att arbeta vidare med, antingen inom Regionplan för Skåne 2022-
2040 eller inom det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk planering i 
Skåne. 

Synpunkter på Regionplan för Skåne 2022 - 2040 

Bakgrund 

Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om regional planering 2019 har 
Region Skåne ansvaret för att ta fram en regionplan för Skåne. Regionplanen ska 
vara vägledande för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland 
annat ange grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för 
insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses 
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samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess 
effekter. 

Region Skåne har den 1 december 2020 skickat ut en samrådshandling som är ett 
förslag på en regionplan för Skåne och hur samarbetet kring fysisk planering kan 
vidareutvecklas i Skåne. Region Skåne önskar att alla berörda aktörer inkommer 
med synpunkter senast den 30 april 2021 gällande både innehåll och arbetssätt, för 
att gemensamt skapa bästa möjliga utveckling för ett sömlöst Skåne för skåningarna. 

Hässleholms kommuns specifika tillägg utöver nedan gemensamma synpunkter 
från medlemskommunerna inom Skåne Nordost 

• Södra stambanan, Stockholm-Malmö/Köpenhamn är Sveriges viktigaste 
järnväg. Mer än 52% av all tågtrafik i landet utnyttjar hela eller delar av Södra 
stambanan. Trafiken består av lokaltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg. Södra 
stambanan är också Sveriges enda järnväg för den expanderande tågtrafiken till 
Danmark, Tyskland och vidare i Europa. Den kommer även att med full 
utbyggnad av nya stambanor, vara pulsådern för godstrafiken ut i Europa och 
central för utvecklingen av pendeltågstrafiken. Färdigställandet av 
Fehmarnbältförbindelsen i januari år 2029 kommer att öka efterfrågan på tåg 
både från resenärer och godstransportörer. Belastningen och därmed 
kapacitetsbristen på Södra stambanan kommer då att öka. Region Skåne 
behöver därmed bli ännu tydligare i Regionplanen när det gäller behovet att 
genomföra nya stambanor med centralt belägna, väl integrerade stationslägen 
både i Lund och i Hässleholm som en förutsättning. Kvalitativ arkitektur på 
både stationer och banor kan ge hela Skåne en attraktiv framtidsprofil. Viktiga 
anknytningar i Hässleholm finns från Helsingborg, Kristianstad och Blekinge 
samt Markaryd och i framtiden även från Halmstad. Stråken trafikerar 
grannlänen vilket kräver samverkan, alla stora infrastrukturprojekt behöver 
hantera hela nytto- och resandeperspektivet samt det totala sammanvägda 
samhälls-ekonomiska perspektivet, i Regionplanen bör det framgå att Region 
Skåne behöver spela en huvudroll i detta arbete. 

• För att Skåne framgent ska kunna vara en region som erbjuder Skånes - och 
närliggande regioners - invånare ett brett utbud av arbetstillfallen, 
bostadsmiljöer och utbildningsmöjligheter behöver kollektivtrafiken stärkas. 
Hässleholms station på nya stambanor skulle även stärka Tillväxtmotorn 
Kristianstad-Hässleholm och därmed denna del av Skåne till fördel för hela 
Skåne och Skånes möjligheter att förstärka nätverken och samarbetet med 
Småland, Blekinge och hela södra Sverige. Dubbelspår på Skånebanan i hela sin 
sträckning från Helsingborg till Hässleholm och vidare till Kristianstad (Sveriges 
mest trafikerade enkelspår) behövs för att lyfta mittskåne och bättre knyta ihop 
Skånes västra och östra sida. Den planerade förlängningen av pågatågstrafiken 
på Markarydsbanan på sträckan Hässleholm-Bjärnum-Vittsjö-Markaryd till 
Halmstad har stor potential att möjliggöra för fler reserelationer och därmed 
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öka kollektivtrafikens marknadsandel i detta stråk. En effektiv uppkoppling mot 
Halmstad och Hallands expansiva arbetsmarknadsregion kommer att möjliggöra 
för en ökad tillgänglighet för invånare i Hässleholm och Skåne att nå fler 
utbildnings- och arbetstillfallen samtidigt som Skånes näringsliv också kommer 
att kunna attrahera ett större antal av kompetensen i grannlänen till sina 
verksamheter. I första hand behövs bättre turtäthet till Hässleholms befintliga 8 
stationer samtidigt som det i samband med ovanstående stora 
järnvägsutbyggnads-projekt behövs visioner kring nya stationsorter som kan bli 
framtida viktiga kärnor i det flerkärniga Skåne såsom Emmaljunga, Tomestorp, 
Finja och Vankiva. 

• Hässleholm har två stora industriområden varav ett redan är kopplat (dock ej 
elektrifierat) och det andra är förberett i detaljplan för koppling till Södra 
stambanan. En fråga för att kunna genomföra Regionplanens mål att flytta över 
gods till järnväg är hur kopplingar mellan industriområdena och stambanorna 
ska finansieras. I Hässleholm har fardigställts en depå för bl a Öresundstågen, 
här skulle med fördel även en depå för de nya tågen på den nya stambanan 
kunna placeras. 

• Som nämnt i Regionplanen har Skånes företag idag stora utmaningar med att 
hitta rätt kompetens för att kunna utvecklas. Skåne har också - trots en generell 
hög nivå - stora regionala skillnader vad gäller utbildningsnivå. Den geografiska 
tillgängligheten till utbildning för den enskilde har stor betydelse för 
benägenheten till vidareutbildning. Ett nyckelredskap för att understödja dessa 
utmaningar är effektiva, pålitliga och smidiga kommunikationer. Flerkärnigheten 
och hur balansen och utbytet mellan kärnorna och landsbygden ska fungera och 
utvecklas behöver fortsatt dialog. För att få en levande landsbygd behöver 
Region Skåne visa mer i Regionplanen vilken roll regionen kommer att spela när 
det gäller kollektivtrafik-försörjning på landsbygden. För att näringslivet och 
företag i en kommun som Hässleholm - med omfattande landsbygd - inte ska 
behöva flytta till andra kommuner och närliggande regioner för att hitta den 
arbetskraft den efterfrågar, behöver kollektivtrafiken framgent stärkas inte minst 
på landsbygden. Nya mobilitetslösningar har stor potential att öka och 
effektivisera transport-möjligheterna för boende i Hässleholm. För att dessa nya 
koncept och lösningar ska kunna nå sin fulla potential och förstärka 
kollektivtrafiks försörjningen på landsbygden - inte bara i Hässleholm, men i 
hela Skåne - behöver denna typ av mobilitetslösningar vara 
omgivningsanpassade, framtagna och förankrade i samverkan med 
kommunerna och dess invånare. Detta är ett framgångsrecept som kan främja 
hållbara alternativ för bilen, för såväl arbetspendling som fritids-aktiviteter. 
Region Skåne erkänner explicit att "landsbygdens roll ska lyftas, inte bara i 
relation till det urbana utan som en självständig och central drivkraft" och att 
"en livskraftig landsbygd är en förutsättning för att man ska kunna bo, verka 
och leva i hela Skåne". För att denna ambition ska kunna fullföljas får inte 
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mobilitets-tjänster bli en one-size-fits-all lösning för alla kommuner som leder 
till lägre turtäthet och neddragningar av befintliga linjer. Även fördjupade 
resonemang kring bilen som viktigt fortskaffningsmedel på landsbygden behövs 
exempelvis frågor såsom utbyggnad av laddinfrastruktur, underhåll av vägnätet i 
hela Skåne och så vidare. Laddinfrastrukturutbyggnad krävs framför allt i stora 
kommuner med mycket landsbygd. Stöd till hållbara energikällor på 
landsbygden såsom solcellsanläggningar och gårdsverk skulle kunna vara en av 
flera lösningar. Gods med ellastbilskonvojer kan bli intressanta inom snar 
framtid och då behöver lämpliga godsleder stärkas, till exempel vägarna 13-23-
24 för gods mellan Ystads hamn och Halland också för att undvika godstrafik 
på väg 117. 

• Annat än städer borde lyftas fram som "tillväxtmotorer" eller noder i 
Regionplanen för att bättre visa hela Skånes potential, kvaliteter och möjligheter 
till exempel Hovdala med sina bevarandsvärda natur- och kulturvärden för 
vandring och destinationsutveckling. Redan nu, och än mer med station på nya 
stambanor, bör Hovdala lyftas som en "nationell" eller europeisk 
tillväxtmotor/ nod. I Hässleholm finns ett flertal noder som skulle kunna lyftas 
fram som regionalt intressanta ur natur, destinations- och 
rekreationsutvecklingssynpunkt såsom Vieåns dalgång och Vedemaområdet. 
Även de blåa strukturerna borde lyftas tydligare i Regionplanen här kan 
Hässleholm bidra med till exempel Finjasjön och Lursjöområdet. Kommun
och regionöverskridande åtgärder gällande vatten- och blåstruktursfrågor 
behöver belysas ytterligare i Regionplanen både dess attraktivitetsvärden, 
skyddsvärden, ur dricksvattensynpunkt såsom t ex det framtida regionalt 
intressanta vattenskydds-området Mjölkalånga (somt ex riskerar hamna under 
Nya stambanor i TRVs Finjastationsalternativ) och gällande 
översvämningsrisker. I Hässleholm finns möjligheten att vidareutveckla 
närnatur och naturreservat som bidrag till biologisk mångfald, folkhälsa, 
destinationsutveckling och attraktiva livs- och boendemijöer på gångavstånd till 
kommunens åtta tågstationer och därmed tillgängliga för hela Skåne med 
omnejd. Strukturkartan skulle tydligare, men fortfarande schematiskt, kunna visa 
fram Skånes attraktiva värdemångfald. I Regionplanen står det att kommunerna 
gemensamt ska stödja investeringar och etableringar i Skåne, även om det inte 
sker i den egna kommunen men det finns ingen beskrivning kring hur detta ska 
gå till. Hässleholm kan bidra med rekreationsmöjligheter och goda livsmiljöer 
för alla skåningar med våra fina natur- och kulturmiljöer. Eftersom Hässleholm 
med flera kommuner är så stora till ytan i förhållande till sin folkmängd behöver 
Region Skåne i Regionplanen lyfta frågor kring nya finansieringsmodeller och 
samordning för att kunna genomföra viktiga långa regionala och 
mellankommunala stråk såsom rekreativa cykelleder och vandringsstråk. Dessa 
stråk är till för hela Skåne men blir särskilt kostsamma för invånarna i 
geografiskt stora kommuner, särskilt kostnads-krävande är barriärer t ex 
över/under järnvägarna, väg 23 m fl vägar och vattendrag. Dessa långa regionala 
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stråk kan komma att bli mer eftertraktade efter "hemestrarna" under pandemin. 
Även cykelpendlingsstråk över kommungränser såsom invånare i Östra Göinge 
som vill kunna cykelpendla till tågstationen i Hästveda och cykelpendlingsstråk 
mellan Hässleholm och Markaryd behöver kartläggas, samordnas och nya 
modeller för finansiering. Dessa pendlings- och rekreationsstråk kan förutom 
förbättrad folkhälsa även bidra till destinationsutveckling. Ett exempel är en 
nyligen väckt ide kring en "Snapphaneled" som förbinder Wanås, Hovdala och 
Vattenriket och som även kan knytas till Vinslöv och dess tågstation. Stöd- och 
satsningar gällande kollektivtrafik på landsbygden, både till besöksmål, kultur, 
företag och natur- och strövområden, är vidare extra viktigt i geografiskt stora 
kommuner som Hässleholm. Detta bidrar förutom hållbart resande till tillväxt 
på landsbygden. Bättre tillgänglighet bidrar även till minskad trängsel, slitage på 
naturen och bibehållande av bullerfria områden. 

• Slutligen saknar Hässleholms kommun en redogörelse för hur Region Skåne har 
tolkat sitt uppdrag enligt 7 kap PBL och en beskrivning för hur de förslag som 
redovisas i planen ska bidra till att internationella, nationella och regionala 
måldokuments mål, såsom till exempel RUSens visionsmål "Goda livsmiljöer" 
ska uppnås. Viktiga frågor just nu är bredband, elkapacitet/ energiförsörjning, 
dricksvattenförsörjning, klimatutsläpp och klimatanpassning vilka är viktiga att 
lyfta i Regionplanen och att lösa ur ett Skåneperspektiv. Som bäst kan 
Regionplanen och Region Skåne utgöra ett samordnings- och ekonomistöd till 
de skånska kommunerna gällande mellankommunala och regionala fysiska 
planeringsfrågor. Regionplanen behöver lyfta och belysa alla frågor som är 
viktiga för den regionala fysiska framtidsplaneringen men inte nödvändigtvis 
lösa alla i denna första Regionplanen för Skåne. Det är mycket viktigt med 
fortsatt och utökad dialog mellan Region Skåne och kommunerna kring Skånes 
rullande framtidsplanering, både bevarande och utveckling. En beskrivning 
saknas till exempel kring vad som händer om en framtida kommunal plan, 
översiktsplan (ÖP), detaljplan (dp), områdesbestämmelser (ob) eller riktlinjer för 
bostadsförsörjningen, avviker från Regionplanen. Hässleholms kommuns nya 
Översiktsplan går ut på granskning under hösten 2021 i denna kommer det att 
finnas ställningstaganden gällande till exempel vindkraft, cykelleder med mera 
som Region Skåne behöver beakta i det fortsatta arbetet med Regionplanen. 

Sammanfattande gemensamma synpunkter från medlemskommunerna inom 
Skåne Nordost 

• Regionplanen behöver bli mer framåtsyftande då den främst består av en 
sammanställning av nuläge och befintlig struktur. 

• Regionplanens underlag behöver stämma överens med de ställningstaganden 
som finns i kommunernas befintliga översiktsplaner och riktlinjer för 
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bostads försörjning. Om Regionplanen bortser från ställningstaganden antagna i 
kommunala översiktsplaner behöver detta särskilt anges i planen. 

• Regionplanens planeringsprinciper kan inte innehålla krav på att kommuner ska 
verkställa och finansiera framtida insatser och åtgärder som fastställts utan att 
kommunerna har ingått i beslutet. 

• Regionplanen behöver tydligare verka för att minska den regionala obalansen i 
Skåne. Utveckling och tillväxt ska genomsyra Skånes samtliga kommuner, stora 
som små, oberoende var i Skåne kommunen finns. Kommunerna är unika och 
har behov av olika planeringsprinciper och detta behöver förtydligas i 
Regionplanen. 

• Regionplanen behöver tydligare visa på hur flerkärnigheten ska bevaras och 
utvecklas. De strategier och principer som föreslås i Regionplanen kommer att 
resultera i att Skåne fortsätter att gå mot en fåkärnighet. Det är viktigt att 
Regionplanen hanterar flerkärnigheten ur ett funktionellt synsätt och inte enbart 
definierar kommunhuvudorter som lokala kärnor. 

• Regionplanen behöver tydligare ge stöd i mellanregionala planeringsfrågor. Fler 
kartor i Regionplanen behöver hantera planeringsfrågor som sträcker sig utanför 
Skånes gränser annars begränsas utvecklingen för kommuner i nordöstra Skåne 
som har potential bli ett nav i en större utbildnings- och arbetsmarknadsregion 
inom södra Sverige. 

• Regionplanen behandlar för lite perspektivet södra Sverige. Det saknas 
utvecklingsfrågor mot bl.a. Blekinge och Kronoberg. Exempelvis saknas en 
tydlig koppling till Älmhults kommun som har ett gemensamt 
arbetsmarknadsområde med Osby kommun. Ett arbetsmarknadsområde som 
via en förbättrad infrastruktur och en förstärkt kollektivtrafik kan komma att 
ingå i arbetsmarknadsområdet Kristianstad - Hässleholm. 

• Regionplanen behöver tydligt ta ställning hur Skåne ska möta och ta del av den 
utvecklingen som kommer att ske i Baltikum och Polen. 

• Regionplanens ambition angående Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm 
behöver stärkas och förtydligas angående behov av fysik planering för att 
tillväxtmotorn fullt ut ska kunna stärka södra Sverige. Fysisk planering ska inte 
enbart koppla samman tillväxtmotorer med varandra och med övriga större 
städer, utan ska även koppla samman tillväxtmotorer med sitt omland. 

• Regionplanen behöver tydligt ta ställning för integrerade och centralt placerade 
stationer i Lund och i Hässleholm när Nya stambanan Stockholm-Malmö byggs 
för att få synergieffekter kopplat till befintliga stråk med målet att stärka hela 
bostads- och näringslivsutvecklingen i södra Sverige. 
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• Regionplanen behöver tydligt ta ställning till att stopp kopplat till regionala stråk 
med buss får en central placering för att göra det möjligt för fler att åka 
kollektivt. 

• Regionplanen behöver vikta tåg- och busstrafik lika eftersom båda trafikslagen 
är viktiga för pendlingen i Skåne och de kompletterar varandra i resandet i de 
skånska kommunerna. I regionplanen finns det en tydlig obalans i text och 
kartor mellan tåg och buss. Regionplanen behöver korrigeras så att buss- och 
tågperspektivet hanteras lika, både i text och i kartor. 

• Regionplanen behöver förstärkas angående planeringsprinciper som direkt 
stödjer en stark landsbygdsutveckling i Skåne. 

• Regionplanen behöver förstärkas angående destinationsutveckling, bl.a. behöver 
kollektivtrafiken utvecklas och tillgängliggöras för Skånes besökare. 

• Åtaganden kopplat till regionala, nationella och internationella klimatmål 
behöver tydliggöras och stärkas i Regionplanen. Klimatförändringarna och dess 
effekter omnämns genomgående i planen, men det saknas tydliga och tillräckligt 
skarpa ställningstaganden för att målen ska kunna uppnås. 

• Regionplanen har till viss del ett barnperspektiv, men saknar i stora delar ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

• Förbättrad dialog mellan Region Skåne och kommunerna i den fortsatta 
processen är avgörande för att Regionplanen ska få ett relevant innehåll. 

Övergripande gemensamma Skåne Nordost-synpunkter angående Regionplan för 
Skåne 

För att nordöstra Skåne ska kunna utvecklas efter sina unika förutsättningar i 

enlighet med Skåne Nordost Vision 2030 är det av största vikt att Region Skåne 

hanterar nordöstra Skånes behov av infrastruktur och kollektivtrafik i Regionplanen. 

Regionplanen är inte juridiskt bindande utan endast vägledande för kommunala 

översiktsplaner, detaljplaner och områdes bestämmelser. Det är därför centralt att 

ordet "ska" inte används kopplat till kommunernas ansvar enligt Plan- och 

bygglagen och att detaljeringsgraden i Regionplanen hålls på en regional nivå såväl i 

text som i karta. 

Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala översiktsplanerna att visa 
riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut. Regionplanen ska komplettera den 
kommunala planeringen utifrån frågor som behöver samordnas mellan regioner 
eller mellan kommuner. Det är därför viktigt att Regionplanen utgår från 
ställningstaganden i befintliga översiktsplaner. Om Regionplanen inte tar hänsyn 
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från ställningstaganden antagna i kommunala översiktsplaner behöver detta särskilt 
anges i Regionplanen. 

2S so 

5 kåne Nordost är centralt placerad i siidra 5 verige, motsvarar drygt 35% av 5 kånes yta och har en tydligflerkärnig ortsstruk tur. 

Syftet med Regionplanen bör vara att ge stöd även åt mellanregionala frågor. Vikten 
av de mellanregionala frågorna har antingen glömts bort eller har blivit 
bortprioriterad. De mellanregionala frågorna behöver lyftas och behandlas tydligare 
i Regionplanen. 

Regionplanen kopplar utvecklingsbegreppet till ortstruktur, främst kopplat till 
Tillväxt- motorerna. Det finns andra motorer i Skåne som också driver utvecklingen 
och som behöver bra infrastruktur och välfungerande kollektivtrafik. T.ex. kan ett 
kluster av besöksmål som lockar internationella och nationella besökare 
representera en motor för destinations- utveckling i Skåne. 

Regionplanen talar genomgående om att minska klimatpåverkan, det är en svag och 
otillräcklig formulering som inte är i linje med det klimatpolitiska ramverket. 
Regionplanen nämner även Parisavtalet och Agenda 2030 och de globala målen, 
vilka tydligt framhåller en rättviseprincip om att rika stater och regioner måste agera 
föredöme och gå i bräschen för en kraftig utsläppsminskning i närtid. 

Regionplanen kan kortas in eftersom en del av innehållet inte är ett stöd för den 
fysiska planeringen i de skånska kommunerna och därför inte relevant i just detta 
dokument. 
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Återkoppling angående huvudfrågan 

Region Skåne önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och 
regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen avser: "Regionplan 
för Skåne 2022 - 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska 
kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna 
samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska 
uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030." 

En definition angående vad som menas med ett sömlöst Skåne behövs då detta är 
ett nytt begrepp som inte finns med i den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna 
Skåne 2030. 

Med stöd av kommunernas inspel under samrådsperioden kan Regionplanen 
utvecklas till att uppfylla det behov och syfte som Regionplanen avser. Region 
Skåne behöver förbättra dialogen med kommunerna i Skåne och inarbeta större 
hänsynstagande till kommunernas översiktsplaner. 

För att vara ett stöd i kommunernas arbete med kommande översiktsplaner 
behöver Regionplanen bli mer framåtsyftande och peka ut riktningen för 2040. 
Regionplanen innehåller främst en sammanställning av befintlig struktur och ett 
fåtal planerade strukturer. 

Regionplanen behöver förbättras avseende Region Skånes ansvar att vara 
kommunernas samlade röst i viktiga kommunala frågor som stärker hela Skåne som 
t.ex. vikten av en central placering av tågstopp på nya stambanan i Hässleholm för 
att nya stambanan ska kunna bli väl integrerad med övrig infrastruktur i norra Skåne 
och södra Sverige. 

För att Regionplanen ska kunna bidra till att skapa ett sömlöst Skåne behöver 
Regionplanen förstärkas när det gäller mellanregionala planerings frågor kopplat till 
övriga delar av södra Sverige. Kommunerna i Skåne Nordost ligger i ett gränsland 
mellan Skåne och Småland samt mellan Skåne och Blekinge. Regionplanen behöver 
hantera mellanregionala frågor i en kontext där Skåne även är en del av södra 
Sverige och inte bara en del av Öresundsregionen. Det är inte enbart inom Skåne 
och inom Öresundsregionen som samarbetet behöver stärkas, utan även samarbetet 
mellan Skåne och våra angränsande regioner i södra Sverige behöver stärkas. 

Återkoppling angående frågeställningarna 

Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i Skåne. 
Inklusive beskrivningen av ortsstruktur och tillväxtmotorer, regionala- och 
lokala kärnor, med särskilt fokus på roller och viktiga utvecklingsfrågor. 

Det är positivt att Regionplanen har flerkärnigheten som utgångspunkt för den 
fysiska planeringen i Skåne. I Regionplanen bedöms utveckling av den flerkärniga 
ortstrukturen som avgörande för Skåne, men denna utgångspunkt behöver 
implementeras in i hela dokumentet. Istället har ansatsen i Regionplanen 
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inriktningar som kan resultera en fåkärnighet i Skåne. Upplägget av kartorna i 
Regionplanen visar på en fortsatt fysisk planering som förstärker den obalans som 
redan finns mellan västra och östra Skåne. Regionplanen pekar ut tillväxtmotorer 
och större städer med en koppling till Öresundsregionen som nyckeln till Skånes 
utveckling vilket inte stödjer tanken med att bevara Skånes flerkärnighet och för att 
skapa ett sömlöst Skåne. Är syftet med regional fysisk planering att mindre 
kommuners roll är att bli sovstäder till de stora kommunerna så ska detta ärligt 
anges i Regionplanen. Utvecklingen av Skåne, med stöd av planeringstrategier och 
planeringsprinciper i Regionplanen, behöver istället tydligare gå mot att främja en 
flerkärnighet utifrån varje kommuns unika förutsättningar. Satsningar på att stärka 
och lyfta lokala kärnor och orter i regionala pendlingstråk är minst lika viktiga som 
att stärka tillväxtmotorer. I Regionplanen verkar den regionala planeringen främst 
syfta till att främja flöden från landsbygd till lokala kärnor, från lokala kärnor till 
tillväxtmotorer och från tillväxtmotorer till Danmark, med en förlängning till 
Tyskland. Det är viktigt att Regionplanen verkar för att främja flöden i båda 
riktningarna, men också stärka flöden på tvären för att skapa ett rutnät som 
sammanbinder fler orter i Skåne samt inkluderar kopplingar till orter i regioner i 
södra Sverige. Regionplanen bör förtydligas gällande vilka satsningar som behöver 
göras för att utvecklingen ska gå mot flerkärnighet. 

Ett nivåsystem kopplat till flerkärnigheten behöver baseras på tätortens funktion för 
dess omland, i likhet med ortsnivåerna i Skåne Nordosts kunskapsunderlag, och inte 
baseras på invånarantal eller administration. Kommunerna Kristianstad och 
Hässleholm är stora till ytan och här därför flest tätorter i Skåne, 24 tätorter 
respektive 17 tätorter. Som en jämförelse har kommunerna Malmö och Lunds 
gemensamt 15 tätorter. I nordöstra Skåne finns därför tätorter som är betydelsefulla 
för sitt omland och agerar som en lokal kärna, trots att de inte är 
kommunhuvudorter. Regionplanen behöver beskriva en flerkärnighet som 
inkluderar dessa orter, både i text och i kartor. En stor del av bostads beståndet 
kommer att tillkomma i dessa orter vad gäller nyproduktion och utveckling av det 
befintliga beståndet. Regionplanen behöver också vara framåtsyftande och ta höjd 
för att det kommer att finnas fler orter som kommer att kunna utvecklas som starka 
kollektivtrafiknoder i samband med kommande trafikinfrastruktursatsningar. 

Regionplanen anger städerna Kristianstad och Hässleholm både som två regionala 
kärnor och som en gemensam tillväxtmotor. Texten om Tillväxtmotorn 
Kristianstad+ Hässleholm behandlar främst städerna som regionala kärnor istället 
för att beskriva den gemensamma tillväxtmotorn. Bilaga 1 i detta yttrande innehåller 
ny text till Regionplanen gällande Tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm. 

Bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen ska prioriteras då detta ger fler invånare större 
tillgång till fler bostäder, arbetsplatser och fritidsaktiviteter. I enlighet med 
Regionplanen kommer värdefull jordbruksmark att behöva tas i anspråk för att 
utveckla våra orter i Skåne i kollektivtrafiknära lägen samtidigt som det är viktigt att 
hushålla med Skånes jordbruksmark genom att prioritera förtätning av bebyggelsen. 
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Skånetrafiken har ett samhällsansvar att förse, ur ett marknadsekonomiskt 
perspektiv, även mindre lönsamma delar av Skåne med en välfungerande 
kollektivtrafik. Tillgång till kollektivtrafik är dock inte den enda förutsättningen för 
att bebyggelsen ska kunna utvecklas på ett attraktivt och långsiktigt hållbart sätt. 
Planering av ny bebyggelse behöver därför ses i ett bredare helhetsperspektiv som 
inkluderar övrig service och boendekvaliteter. Kollektivtrafiken behöver därför 
anpassas till samhällsutvecklingens behov. 

Relevansen av planeringsstrategier och planeringsprinciper för Skånes 
hållbara utveckling samt hur de kan utvecklas för att bättre utgöra ett stöd 
till kommunerna. 

Den röda tråden mellan utmaning till planeringsstrategi, från planeringsstrategi till 
planeringsprincip saknas i dokumentet och behöver förtydligas. Det är också ett 
antal planeringsprinciper som inte är principer och som därför kan tas bort då de 
inte ger stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna. En del av dessa 
icke principer har bra innehåll, tex. kunskapshöjande aktiviteter och bör bli en del 
av Regionplanens genomförande. Planeringsprinciperna i Regionplanen behöver 
anpassas efter varje kommuns unikhet och förutsättningar. I övrig hänvisas till 
Bilaga 2. 

Kartornas detaljeringsgrad och regionala eller mellankommunala relevans. 
Behov av ytterligare kartor eller förslag till hur befintliga kan utvecklas för att 
utgöra ett stöd. 

Regionplanen behöver vikta alla tillväxtmotorer och regionala kärnor lika oberoende 
geografisk plats när det gäller utvecklings frågor. Signalvärden är viktiga för att skapa 
en bra balans i Skåne. 

Kartorna behöver tydligare visa upp både vad som är planerat och inte enbart det 
befintliga så att kartorna blir mer framåtsyftande. Några av kartorna behöver 
kompletteras så att de blir underlag även för planerings frågor av mellanregional 
karaktär. Kartorna bör uppge statistik som är relevant som underlag för 
planeringsprinciper. Om senast statistik saknas är det bättre att ta bort kartorna. 

Kartorna behöver kompletteras med tätorter som är betydelsefulla för sitt omland 
och som ligger i regionala och delregionala pendlingstråk för att verkligen visa på 
flerkärnigheten. Dessa orter är utpekade i kommunernas översiktsplaner. Det finns 
en inkonsekvens mellan Regionplanen och Trafikförsörjningsprogrammet när det 
gäller tätorter kopplade till regionala och delregionala stråk. Minst samtliga orter 
längs regionala och delregionala stråk bör ingå i Regionalplanens text och kartor. I 
kartor och text behöver orter med busstation likställas med orter med tågstation. 
Dialog behöver föras med varje kommun angående vilka övriga regionalt 
betydelsefulla orter som bör ingå i Regionplanen. 

Även om Skånebilden är ett viktigt gemensamt politiskt beslut angående 
prioriteringar inom transportinfrastruktur så finns det fler viktiga framtida 
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transportinfrastruktursatsningar än de som är med i Skånebilden. Regionplanen har 
en tydlig obalans genom att ha en tyngdpunkt på prioriteringar angående 
infrastruktursatsningar samt även i en förlängning finansiering i västra Skåne samt 
kopplingar över Öresund. Utöver befintlig transportinfrastruktur och de satsningar 
som finns med i antagna planer så som RTI, NTI, cykelvägsplan etc. behöver 
Regionplanen synliggöra kommande framtida satsningar som är av vikt för alla 
kommuner i Skåne. I texten till kartan saknas t.ex. utvecklingen av ett dubbelspår 
mellan Hässleholm och Kristianstad med vidare koppling till Blekinge som en viktig 
satsning inom Skånes trafikinfrastruktur. Kastrups flygplats är viktigt för 
näringslivet som en internationell flygplats, medan Malmö Airport, Kristianstad
Österlen Airport och Ängelholm Helsingborg Airport är viktiga nationella 
flygplatser för det regionala näringslivet och bör benämnas som sådana i 
Regionplanen. 

På ett flertal av kartorna saknas Åhus hamn och Karlshamns hamn samt deras 
farleder. Åhus hamn är en av södra Sveriges mer betydande bulkhamnar och är 
sydöstra Sveriges största containerhamn. Med flera containeranlöp varje vecka till 
Bremerhafen, Hamburg, Kaliningrad/Baltisk och Rostock har Åhus hamn ett 
strategiskt läge såväl mot Europa som mot övriga världen. Karlshamns hamn är en 
av Sveriges största hamnar och har en allt mer betydande position i sydöstra 
Östersjöområde. I synnerhet när det gäller transporter i öst-västlig riktning. Båda 
hamnarna är mycket viktiga för utveckling av näringslivet inom nordöstra Skåne. 

Det är viktigt att Regionplanen tydligt pekar på centralt och väl integrerade stopp på 
Nya stambanan i Lund och i Hässleholm. I Sverigeförhandlingens slutrapport drogs 
slutsatsen att centrala stationslägen bör eftersträvas. Detta för att maximera nyttan 
av investeringen, stödja utvecklingen av hållbara städer och ge ökad ekonomisk 
tillväxt. Ett stationsläge med goda anslutningar för lokal kollektivtrafik och en tät 
och attraktiv stadsmiljö med bl.a. bostäder- och kontorslokaler, ansågs ha bäst 
förutsättningar att dra full nytta av höghastighetsjärnvägen. Genom goda lokala 
anslutningar kan tillväxten spridas till en större region och fler städer. 

Markeringen av den beslutade Sydostlänken saknas ofta på kartorna. Sydostlänken 
har betydelse för näringslivet i Södra Sverige för sin kompetensförsörjning och för 
transporter av gods. Sydostlänken kommer att underlätta för godstrafik till och från 
Blekinges hamnar samt skapar möjlighet för persontrafik mellan Blekinge, Småland 
och Skåne. 

När det gäller kartan angående infrastruktur för godstrafik i Skåne så saknas även 
där kopplingar mellan Skåne och dess omland. Det är viktigt för helheten att tydligt 
kunna se hela sträckningar. Förutom Sydostlänken saknas även Blekinge Kustbana, 
som utgår från Kristianstad, på vilken mycket gods transporteras till Bromölla och 
vidare in i Blekinge. I planeringsprincipen att säkerhetsställa tillgänglighet för 
gränsöverskridande godstransporter saknas planering angående transporter österut 
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vidare till Polen och Baltikum. Regionala aktörer i Södra Östersjöområdet behöver 
samverka i denna fråga på samma sätt som inom Öresundsregionen. 

Att utveckla nationella och regionala leder för vandring och cykel förbättrar 
närheten till Skånes natur. Texten bör kompletteras med tydligare information om 
kommande regionala leder. Den planerade banvallsleden för cykling mellan 
Brösarp/Maglehem-Kristianstad- Immeln-Älmhult-Linnes Råshult-Växjö är av 
regional betydelse och bör också markeras ut på kartan. 

I texten och i planeringsprinciper kopplat till att främja utbyggnaden av fossilfri 
energi- produktion saknas solenergi. 

Mark- och vattenanvändningskarta behöver utvecklas så att den bättre kan vara ett 
underlag för planering. Främst saknas det framåtsyftande i kartan och mycket av 
planerade satsningar är otydlig markerat. Även i denna karta behöver kommunernas 
översiktsplaner tydligare ligga som grund. Varken i tillhörande text eller karta 
fördjupas frågeställningar gällande havsplanering eller tillhörande 
samverkans grupper. 

Regionplanen ska inte markera ut projekteringsområden, med eller utan uppförda 
vindkraftverk, i kartorna. Regionplanen ska inte hamna på den detaljeringsnivå där 
ansvaret ligger hos kommunerna. Regionplanen behöver anpassa sig till 
kommunernas översiktsplaner och framtagna vindbrukskartor. Regionplanen kan 
med fördel ta upp potentialen och klimatfördelarna med vindbruk, men inte föregå 
ärendehanteringen i kommunerna. 

Fördjupade återkopplingar i yttrandet angående kartorna finns i bilaga 2. 

Trender, utmaningar och omvärld, med särskilt fokus på hur väl 
beskrivningar fångar in den egna kommunens delregionala sammanhang, 
förutsättningar och utmaningar. Behov av utveckling för att bättre fånga in 
varierande förutsättningar inom olika delar av Skåne. 

Regionplanen ska skapa förutsättning för ett hållbart samhälle för invånare, företag, 
organisationer och besökare i Skåne. Regionplanen behöver förstärkas så att den 
verkligen utgår ifrån en helhetssyn, där mellankommunal, regional och 
mellanregional samverkan stimuleras utifrån kommuners delregionala sammanhang, 
förutsättningar och utmaningar. 

Kartorna speglar inte alltid kommuners olikheter, förutsättningar, kvaliteter och 
värden på ett korrekt sätt. De skånska kommunerna är unika, ser funktionellt olika 
ut samt har olika kvaliteter och värden. Kommunerna har därför olika behov och 
olika förutsättningar och därför behöver kommunerna olika planeringsprinciper. 
Utvecklingsmöjligheter behöver beskrivas och lyftas fram i Regionplanen som rör 
både tillväxtmotorer, regionala kärnor och lokala kärnor samt även mindre orter och 
landsbygd, t.ex. utifrån potential för boende, arbete, destinationsutveckling, 
näringslivsutveckling, etc. i hela Skåne. 

15 (17) 



Det är viktigt att Regionplanen med dess planeringsstrategier och 
planeringsprinciper bidrar till att nå ett samlat Skåne som minskar obalansen mellan 
olika delar av Skåne, samt mellan stad och landsbygd. Detta betyder att 
planeringsprinciper kan se olika ut för olika kommuner och detta behöver framgå i 
Regionplanen. 

Utbyggd infrastruktur minskar avstånd så att betydelsen av den geografiska 
placeringen minskar. Prioriteringen att nå ett sömlöst Skåne behöver lyftas fram 
ytterligare i förslaget som idag har en tyngdpunkt mot västra Skåne och 
Öresundsregionen. Regionplanen behöver också innehålla fler mellanregionala 
planeringsprinciper som stödjer utvecklingen av skånska "gränskommuner" baserat 
på deras närhet till närliggande regioner i Södra Sverige. 

Viktiga frågor att arbeta vidare med, antingen inom Regionplan för Skåne 
2022-2040 eller inom det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk 
planering i Skåne. 

Besöksnäringen är en viktig del av det skånska näringslivet. I detta sammanhang 
finns det betydande klimatvinster om allt fler använder sig av kollektivtrafik för att 
ta sig till olika besöksmål. Regionplanen borde kompletteras med ställningstagande 
och planeringsprinciper för en utveckling av kollektivtrafiken som tryggar 
möjligheten att ta sig till viktiga besöksmål. 

Regionplanen anger att landsbygdens roll ska lyftas, inte bara i relation till det 
urbana utan som en självständig och central drivkraft. Enligt Regionplanen är en 
livskraftig landsbygd en förutsättning för att man ska kunna bo, verka och leva i 
hela Skåne. Detta är en mycket bra ansats, men utöver denna text saknar 
Regionplanen planeringsprinciper som direkt stödjer en stark landsbygdsutveckling i 
Skåne. Eftersom största delen av Skåne yta är landsbygd är det viktig att få in 
landsbygdsutveckling bättre in i Regionplanen. När Regionplanen anger "För 
landsbygden behövs utvecklade mobilitetstjänster och hållbara alternativ för bilen" 
får detta inte bli en planeringsprincip som resulterar i nedskärningar i linjer och 
turtäthet på landsbygden. 

Genomförande och uppföljning 

Det är positivt att Region Skåne som en del av genomförandet av Regionplanen vill 
vara ett stöd i en gemensam kunskapsuppbyggnad kopplat till de tematiska 
fördjupningarna. Det är viktigt att kommuner involveras mer i det kommande 
arbetet angående genomförande, uppföljning och kommande revidering av 
Regionplanen. 

Konsekvensbedömning 

Det är av stor vikt att Regionplanens konsekvenser kan utläsas på ett enkelt sätt. I 
Regionplanens konsekvensbeskrivning tydliggörs planförslagets brist på förslag där 
ställningstagande som baseras på avvägningar mellan olika intressen gjorts. Det är 
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planförslagets planeringsprinciper som konsekvensbeskrivs och fokus ligger på 
planeringsprincipernas utmaningar i ett genomförandeskede. För hantering av 
eventuell konflikt med riksintresse hänvisas till framtida kommunal planering. Det 
finns en betydande utvecklingspotential i ett tydligare integrerat arbetssätt mellan 
förslaget till regionplan och framtagandet av dess konsekvensbeskrivning. 

Bilagor 

Samrådshandling Regionplan för Skåne 2022-2040 

Bilaga 1: Förslag på text Tillväxtmotorn Kristianstad - Hässleholm 

Bilaga 2: Fördjupning 

Bilaga 3: Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan 
för Skåne 2022-2040 med tillhörande bilagor 

Sändlista: 

Region Skåne 

Kommunlednings förvaltningen 

Gertrud Richter, samhällsstrateg 

Bengt-Arne Persson, kommundirektör 
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Reservation 

Ärende 10 "Yttrande över Regionplan för Skåne 2020-2040" 

Kommunstyrelsen 2021-04-28 

Sverigedemokraterna yrkade återremiss på detta ärende då vi önskar att man ytterligare 

utreder om regionplanen har högre dignitet än våra egna översiktsplaner. Informationen 

som vi har fått kring detta har varit delad och osäker och Sverigedemokraterna vill ha ett 

tydligare svar innan vi är beredda att ta ett ställningstagande kring yttrande över 

Regionplanen. 

Då vårt återremissyrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

f11~/ 
Ulf Berggren (SD} 






