Från: Stadskontoret Registratorsfunktionen
Till: Stadskontoret Postlista
Ärende: VB: Vidarebefordrat ärende från kontaktcenter [2020KC286878]
Datum: 2020-12-01 09:42:01

Från: Malmö stad
Skickat: den 1 december 2020 09:38
Till: Stadskontoret Registratorsfunktionen
Ämne: Vidarebefordrat ärende från kontaktcenter [2020KC286878]
Hej,
Här kommer ett ärende från kontaktcenter. Vi har meddelat att vi har överlämnat ärendet till
er. Vänligen återkoppla direkt till avsändaren.
Med vänlig hälsning
Jenny Lind
Kommunvägledare kontaktcenter
MALMÖ STAD
Serviceförvaltningen
Tel. 040-34 10 00
malmostad@malmo.se
www.malmo.se
Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer
på www.malmo.se/personuppgifter.

Från: Regionplan <regionplan@skane.se>
Skickat: den 1 december 2020 09:23
Till: Regionplan <regionplan@skane.se>
Ämne: Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040 - välkomna med
era remissvar!
Hej!
Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 20 november 2020 om samråd för Regionplan för Skåne
2022 – 2040.
Samrådshandlingen
Du erhåller därför idag samrådshandlingen, som är helt digital, via följande
länk: http://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?
appid=84ac9b4bad2a496b9ec4130fd41b2f51. Använd gärna Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari
som webbläsare, vid behov kopiera in länken i någon av dessa. Samrådshandingen går även att ladda ner
som PDF från StoryMaps via länken ovan. Missivet finns bifogat i detta mail.
Samrådstiden
Remissperioden pågår från 1 december 2020 till 30 april 2021.

De kommande månaderna kommer det att finnas olika tillfällen att delta i samrådsmöten. Läs mer om
samrådstidens upplägg, möjligheterna för dialog och hela regionplaneprocessen
på www.skane.se/regionplan. Datum och tider för samrådsmöten kommer att uppdateras efterhand.
Webbsändning
Vi startar samrådet med webbsänd information den 4 december 2020, kl 10.00-10.45. Vi kommer att kort
presentera innehållet i samrådshandlingen samt upplägget för samrådstiden. Har du möjlighet att lyssna,
klicka här: Nu startar samrådet – Regionplan för Skåne 2022 – 2040.
Frågor, funderingar
Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta regionplan@skane.se
För mer information gällande förslaget: www.skane.se/regionplan

Med vänliga hälsningar
Lina Wedin
Enhetschef regional planering

Lina Wedin
Enhetschef, fil.dr, MSc, LLM
Enheten för regional planering
Koncernkontoret, Regional utveckling

Region Skåne
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö
Tfn/mobil: +46 (0)40-675 32 44
sms: +46 (0)724-66 48 97 Telväxel: 040-675 30 00
E-post: lina.wedinhansson@skane.se

www.skane.se
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur
och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs
direkt av invånarna i Skåne.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter här (GDPR)
Read about how Region Skåne processes your personal data. (GDPR)

