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Sammanfattning

Region Skåne har inkommit till kommunstyrelsen med samrådshandlingar för Regionplan för
Skåne 2022–2030. Regionplanens syfte är att 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. 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.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enligt med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
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Följebrev till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för Skåne 2022–
2040, STK-2020-1575
Följebrev till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för Skåne 2022–
2040
Missiv till remiss från Region Skåne angående samråd kring Regionplan för Skåne 2022–
2040
Regionplan för Skåne 2022–2040, samrådshandling
Kartbilaga 1 Antal allmänt tillgängliga grönområden i Skånes kommuner
Kartbilaga 2 Anläggningar för elproduktion
Kartbilaga 3 Arbetspendling till, från och inom Skåne (2017 och 2018)
Kartbilaga 4 Avrinningsområden i Skåne
Kartbilaga 5 Befolkningsförändring i Skånes tätorter (2010-2018)
Kartbilaga 6 Befolkningsförändring i Skånes tätorter (2010-2018), i förhållande till
befolkningsförändringen i länet
Kartbilaga 7 Blågrön infrastruktur i Skåne
Kartbilaga 8 Cykelstråk i Skåne
Kartbilaga 9 Erosionsförhållanden längs Skånes kust
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Kartbilaga 10 Flöden för godstransporter (2018 och 2019)
Kartbilaga 11 Flöden för persontransporter (2018 och 2019)
Kartbilaga 12 Försörjningskvot per kommun (2018)
Kartbilaga 15 Hållbara drivmedel - publika laddstationer och tankställen för fordonsgas
Kartbilaga 13 Försörjningskvot per kommun (2028)
Kartbilaga 14 Gränser för havsplaneringsområden
Kartbilaga 22 Nationella och regionala leder för cykling och vandring i Skåne
Kartbilaga 21 Mark- och vattenanvändningskartan
Kartbilaga 16 Infrastruktur för godstransporter i Skåne
Kartbilaga 17 Klassning av jordbruksmark i Skåne
Kartbilaga 18 Kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling
Kartbilaga 19 Kollektivtrafikstråk i Skåne
Kartbilaga 20 Lokala arbetsmarknadsregioner i Skåne (2018)
Kartbilaga 23 Självskattad hälsa i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 24 Skyddad natur i Skåne
Kartbilaga 25 Skåne och omvärlden
Kartbilaga 26 Strukturkartan
Kartbilaga 27 Tillgång till bredband för arbetsställen i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 28 Tillgång till bredband för hushåll i Skånes kommuner (2019)
Kartbilaga 29 Transmissionsnät för el i Skåne
Förslag till yttrande TN 210219 Remiss från Region Skåne angående samråd kring
Regionplan för Skåne 2022–2040, STK-2020-1575
G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Remiss från Region Skåne angående samråd kring
Regionplan för Skåne 2022–2040, STK-2020-1575

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2021-02-19
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt förslag till samrådshandlingar för Regionplan för Skåne 2022–
2040 till bland annat tekniska nämnden för samråd. Svar önskas senast 2021-03-01.
Bakgrund
Regionplan för Skåne 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.
Regionplan för Skåne 2022–2040 är den första regionplanen för Skåne och tas fram av Region
Skåne efter att en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap ger dem det ansvaret.
Regionplanen är inte juridiskt bindande utan är, precis som kommunens översiktsplanering,
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vägledande för efterföljande planering. En aktualisering av regionplanen kommer att göras varje
mandatperiod.
Regionplanen är nu ute på remiss fram till 30 april 2021. Under hösten 2021 kommer
regionplanen, efter revideringar utifrån synpunkter i samrådsskedet, ut på granskning och
tekniska nämnden ges då åter möjlighet att ge synpunkter på innehållet. Ambitionen är att
regionfullmäktige tar beslut om att godkänna regionplanen i juni 2022.
Fastighets- och gatukontoret har, sedan arbetet med regionplanen inleddes deltagit i ett antal
dialogmöten och har ett välutvecklat förvaltningsövergripande samarbete kring stadens
deltagande i det regionala arbetet.
Ansvariga

Sarah Von Liewen Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

