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Bakgrund
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Region Skåne fick den 1 januari 2019 genom en ändring i plan- och bygglagen (PBL) uppdraget att ansvara för den regionala fysiska planeringen i Skåne.Arbetet med att ta fram Skånes första regionplan pågår och antagande av planen är tänkt ske till sommaren av regionfullmäktige



Tillsammans för goda livsmiljöer i Skåne.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är en planen som omfattar hela Skåne. Som ska vara vägledande för den kommunala översiktliga planeringen och ett stöd vid planeringsfrågor sträcker sig över kommungränser (infrastruktur, kollektivtrafik, godsfrågor, klimatfrågor, grönstruktur, bostäder) med syfte att skapa goda framtida livsmiljöer för alla i Skåne.I lagtexten framgår särskilt att regionplaneorganet ska verka för insatser som kan:bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, samtbidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. 



15 år av regional 
fysisk planering i 
Skåne..

• Gemensam kunskapsbas
• Kontinuerlig dialog & 

samverkan
• Gemensamma strategier 

(Strategier för Det flerkärniga 
Skåne)

• Skånskt bostadsnätverk … ledde till 
Regionplane-

uppdraget 
januari 2019!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Även om det är nytt för Region Skåne att ta fram en Regionplan enligt PBL så har vi inom regionen länge arbetat med fysisk planering ur ett regionalt perspektiv i samverkan med kommunerna. ��Sedan 2005 har Region Skåne, inom ramen för arbetet med Strukturbild för Skåne, arbetat med att tydliggöra kopplingen mellan den kommunala översiktsplaneringen och det regionala utvecklingsarbetet.Arbetet har bestått av tre huvudsakliga delar:�Att ta fram gemensamt kunskapsunderlag (i form av t.ex. tematiska rapporter inom olika ämnen såsom social hållbarhet, analyser samt en kartbank)Att utgöra en dialogplattform (där vi kontinuerligt har arrangerat olika seminarier, workshoppar och dialoger samt genomfört gemensamma projekt med kommunerna m.fl. med kunskapsunderlaget som en bas för dialog)Att arbeta med gemensamma strategier (där vi 2013 tog fram Strategier för det flerkärniga Skåne)Sedan 2014 har vi även och drivit Skånskt bostadsnätverk tillsammans med Skånes Kommuner (kommunförbundet) och Länsstyrelsen Skåne. Nätverket har varit att vara en samlande kraft och arena för samverkan och kunskapsuppbyggnad kring bostadsbyggande, och vill också vara en opinionsbildare. En viktig utgångspunkt för hur Region Skåne har tagit sig an uppdraget har varit att bygga vidare på det upparbetade arbetssättet som har bygger på samverkan med skånska kommunerna och andra regionala utvecvklingsaktörer.�



Varför regional fysisk 
planering i Skåne?
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Varför behövs då planering på regional nivå?



En regionplan är bra för 
Skåne för att…

Presentatör
Presentationsanteckningar
Många planeringsfrågor sträcker sig över kommungränser. Regional planering kan underlätta samordningen av tex infrastruktur, kollektivtrafik, grönstruktur, bostäder och annan fysisk planering över kommungränserna.  Hur vi planerar lokalisering av bebyggelse så som bostäder, verksamheter och service, liksom infrastruktur- och kollektivtrafikutbyggnad, har en stor betydelse för vilken tillväxt, livskvalitet och klimatpåverkan som skapas i regionen. Så att samplanera de fundamentala strukturerna är en grund för att stärka Skånes attraktivitet och konkurrenskraft.Regionplanen ska vara en plattform för samverkan i arbetet med den fysiska planeringen i Skåne på liknande sätt som Strukturbild för Skåne har varit.



…se helheter och 
regionala utmaningar 
och möjligheter…

Presentatör
Presentationsanteckningar
Planen ska synliggöra regionala utmaningar och möjligheter. Underlätta att lyfta blicken från den egna kommunen och se frågor ur ett större perspektiv. Se sig själv i ett helhetsperspektiv. Det handlar om att skapa en överblick som de enskilda kommunerna inte har var för sig. 



…i olika sammanhang 
agera kring gemen-
samma intressen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det innebär också att vi ökar möjligheten att kunna agera gemensamt i olika sammanhang. Tex kopplat till nationella infrastruktursatsningar. RP ska genom att se över kommungränserna göra Skånes röst starkare i dialogen med nationella myndigheter och politiker. 



…vara vägledande i frågor 
av mellankommunal och 
mellanregional karaktär…

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regionplanen är liksom en kommunal översiktsplan vägledande för efterföljande planeringDet betyder att den kan vara en vägvisare för kommunerna när det gäller de regionala frågor som handlar om de fysiska strukturerna. Den ska underlätta för kommunerna att ta ställning i sakfrågor som är mellankommunala och mellanregionala. 
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Regionplaneuppdraget

Utvärdering & 
uppföljning

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

Bearbetning Revidering

Framtagande

GENOMFÖRANDE

Beslut om 
aktualisering

Beslut om antagande RUN, RS, RF
Beslut om samråd i RUN

Beslut om granskning i RUN

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regionplanerarbetet är en del vårt löpande arbete.Arbetet med en regionplan har tre formella skeden, samråd, granskning och antagande. Minst en gång varje mandatperiod ska regionplanen dessutom aktualitetsprövas. Det innebär att man undersöker om det har kommit nya lagar, förutsättningar eller ny kunskap som innebär att planen behöver revideras. Likt en ÖP. Regionplanearbetet är en process och vi ser regionplanen som en plattform för fortsatt arbete. 



Regionplaneprocessen

Strukturbild
för Skåne

Lagändring PBL

Jan 2019

Regionplanen 
GENOMFÖRS 

och 
AKTUALISERAS

SAMRÅD
startar

Dec 2020
Juni 2022

Regionplanen
ANTAS

SAMRÅD
avslutas

April 2021

GRANSKNING
startar

Okt 2021

GRANSKNING
avslutas

Dec 2021

Här är vi

FÖRSLAG 
till regionplan

tas fram

2019 –
Sep 2020

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetet med regionplanen inleddes 2019Mellan december 2020 till april 2021 var planen på samrådUnder samrådstiden genomfördes många möten och vi träffade alla kommunerna för att fånga in synpunkter.  Sedan reviderades planen innan den ställdes ut på granskning under oktober till december 2021. Då genomfördes nya dialogmötenSom sagt är antagandet av planen tänkt ske till sommaren (juni 2022 av regionfullmäktige).Vi har fått många synpunkter på planen både skriftliga (med över 100 skriftliga yttrandet vid samrådet och något färre vid granskningen) och vid våra olika dialogmöten. Det är ett arbeta som har väckt stort intresse och starka åsikter. Bland annat har det funnits en oro för vilka konsekvenser planen får för det kommunala självstyret. Vi har därför lagt stort på att vara lyhörda och inlyssnande och har även valt att lägga planen på en mer strukturell/övergripande nivå.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har också arbetat mycket med att göra planen lättillgänglig och överblickbar. Den är digital och gjord i verktyget Storymaps, Vi har arbetat kontinuerligt arbetat med att hålla nere planens omfång  



Den röda tråden i regionplanen…

”Planera för en god 
miljö och en hållbar 
resursanvändning”

”En planering 
som möjliggör 
hållbar tillväxt”

”Främja utbyggnad 
av fossilfri 

energiproduktion”

”Verka gemensamt för 
utbyggnad av Skånes 

fossilfria energiproduktion”

UTMANING STRATEGI PRINCIP GENOMFÖRANDE

…från utmaning till planeringsstrategi till planeringsprincip till genomförande.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det har också varit viktigt för oss att presentera en tydlig röd tråd i planen.Där vi dels kopplar våra strategier och principer till viktiga utmaningar och mål för Skåne, men även till genomförandet. 



Regionplan för
Skåne

Presentatör
Presentationsanteckningar
RUS och målbilden om det Öppna Skåne 2030 har varit en viktig utgångspunkt för arbetet. Det den övergripande visionen för hur platsen Skåne ska vara år 2030. Regionplanen kan ses som den regionala utvecklingsstrategins fysisk uttryck. 



Genomförande av regionplanen
Vad – Verktyg för ett kraftfullt 
genomförande av regionplanen efter 
antagandet. 
Kategoriserar genomförandeaktiviteter i 
tre ansvarsområden: 
- remissinstans, 
- kunskapsgenerering, 
- dialog & samverkan
Varför – Förtydliga hur regionplanen ska 
omsättas med roller och ansvar
Aktörer – Region Skåne som 
genomförare, i samverkan och dialog 
med Skånes utvecklingsaktörer med 
flera

Presentatör
Presentationsanteckningar
Genomförandet av planen utgår från redan etablerade arbetssätt som Region Skåne har inom regional fysisk planering.Dessa arbetssätt sammanfattas i tre genomförandekategorier:�Regionalt planeringsstöd i form av remissinstans för kommunernas översiktsplaner och riktlinjer för bostadsförsörjningKunskapsgenerering inom regionalt viktiga frågor - I Region Skånes roll som regionplaneorgan ingår det att vara kunskapsgenererare för det regionala perspektivet i samhällsplaneringensamt att identifiera och potentiellt initiera samverkansmöjligheter i mellankommunala frågor. Dialog och samverkan för hantering av Skånes utmaningar Vidare har Region Skåne utifrån inspel från kommunerna och andra regionala utvecklingsaktörerna tagit fram förslag på genomförandeaktiviteter. Föreslagna aktiviteter beskrivs närmare i en genomförandebilaga till regionplanen och kategoriseras enligt ovanstående arbetssätt. �I genomförandebilagan presenteras förslag till hur planen kan omsättas i praktiken. Den ska vara ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras och hålls aktuell. Genomförande bilagan ska vara ett verktyg för att säkerställa ett kraftfullt genomförande efter antagandet. Aktörer:Region Skåne har en särskild roll som regionplaneorgan och planupprättare (PBL) men också som… … genomförare av planen utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, i egenskap av sjukvårdsaktör, fastighetsägare, kollektivtrafikmyndighet och andra statliga och lagstiftade uppdrag. Härigenom har Region Skånes agerande en påverkan på den fysiska planeringen och samhällsutvecklingen. 



Region Skånes roll
Regionplaneorgan och planupprättare
Genomförare av planen utifrån det regionala 
utvecklingsuppdraget, i egenskap av sjukvårdsaktör, 
fastighetsägare och fastighetsutvecklare, 
kollektivtrafikmyndighet och andra statliga och 
lagstiftade uppdrag.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Region Skåne har en särskild roll som regionplaneorgan och planupprättare (PBL) men också som… … genomförare av planen utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, i egenskap av sjukvårdsaktör, fastighetsägare, kollektivtrafikmyndighet och andra statliga och lagstiftade uppdrag. Härigenom har Region Skånes agerande en påverkan på den fysiska planeringen och samhällsutvecklingen. 
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Innehåll i Regionplan för Skåne 

Genomförande 
och uppföljning

Konsekvens-
bedömning

Utvecklings-
inriktning

Planeringsstrategier
Regionplanens kärna 
och den övergripande 

strategiska inriktningen.

Strukturkarta

Tematiska 
fördjupningar

Planeringsprinciper
Konkretiserar hur Skåne 
kan utvecklas baserat på 
planeringsstrategierna.

Tematiska kartor

Målbild

Planeringsunderlag

Länsstyrelsens 
anmärkningar

Planerings-
förutsättningar

Utmaningar Utblick 2050

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regionplanen består av fem övergripande delar: Planeringsförutsättningar: här finns information om Region Skånes uppdrag, målbild, planeringsförutsättningar, Länsstyrelsen Skånes anmärkningar på regionplanen samt utmaningar som påverkar utvecklingen och framtida planering samt målbilden för regionplan 2022 - 2040. Utvecklingsinriktningen utgör kärnan i planförslaget. Här finns en strukturkarta som visar Skånes ortsstruktur, den regionala blågröna infrastrukturen och transportinfrastrukturen med sikte på 2040. Avsnittet tar även upp ett antal (6) planeringsstrategier som utgör planens övergripande inriktning. Dessutom finns Utblick 2050 som visar en möjlig framtidsbild av Skåne när regionplanens planeringsstrategier är genomförda. Tematiska fördjupningar: De tematiska fördjupningarna konkretiserar planeringsstrategierna i form av ett antal planeringsprinciper. I detta avsnitt finns fyra tematiska fördjupningar för den regionala mark- och vattenanvändningen i Skåne.Genomförande och uppföljning: här redovisas arbetssätt för genomförande och uppföljning av planen.Konsekvensbedömning: i detta avsnitt finns den samlade konsekvensbedömningen av planförslaget som innehåller en redogörelse för planens konsekvenser.  



Planeringsstrategier

Det 
flerkärniga 

Skåne

Utveckla flerkärnigheten
och stärka samspelet 
mellan stad och 
landsbygd

Stärka tillgängligheten 
och binda samman 
Skåne

Stärka mångfalden av 
attraktiva och hälso-
främjande livsmiljöer 
med tillgång till rekreation 

Växa effektivt med 
en balanserad och 
hållbar mark- och 
vattenanvändning 

Planera för en god 
miljö och en hållbar 

resursanvändning

Stärka Skånes 
relationer med 

omvärlden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Planens övergripande strategiska inriktning presenteras i Utvecklingsinriktningen med sex tvärsektoriella planeringsstrategier samt en Strukturkartan som visar Skånes ortsstruktur, den regionala blågröna infrastrukturen och transportinfrastrukturen med sikte på 2040. �Planeringsstrategierna är:Utveckla flerkärnigheten och stärka samspelet mellan stad och landsbygdStärka tillgängligheten och binda samman SkåneStärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer med tillgång till rekreation Växa effektivt med en balanserad och hållbar mark- och vattenanvändning Planera för en god miljö och en hållbar resursanvändning 



Utblick 2050

En framtidsbild av Skåne när regionplanens 
planeringsstrategier är genomförda.

Utgångspunkten är den flerkärniga 
ortsstrukturens styrkor. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utblick 2050 visar en möjlig framtidsbild av Skåne när regionplanens planeringsstrategier är genomförda. Utgångspunkten är den flerkärniga ortsstrukturens styrkor. Regionens tillväxtmotorer, kärnor, orter och byar har utvecklats utifrån sina olika förutsättningar, samband och kvaliteter.



Planeringsprinciper

• Planering av bebyggelsen
• Klimatanpassad 

bebyggelseutveckling
• Gestaltad livsmiljö
• Bostadsförsörjning
• Näringsliv
• Hälsofrämjande livsmiljöer
• Tätorternas grönstruktur

Bebyggelseutveckling

• Hållbart resande
• Kollektivtrafik
• Gränsöverskridande 

transporter
• Godstransporter

Transporter

• Regionala grön-
områden och stråk

• Biologisk mångfald och 
grön infrastruktur

• Friluftsliv
• Regionala vandrings- och 

cykelleder för rekreation 
och turism

• Landskap, jordbruk 
och skogsbruk

• Vatten i landskapet
• Havet och kusten

Blågrön infrastruktur

• Energiförsörjning
• Digital infrastruktur
• Vattenförsörjning

Teknisk infrastruktur

Presentatör
Presentationsanteckningar
De tematiska fördjupningarna är uppdelade i fyra områden: BebyggelseutvecklingTransporterBlågrön infrastrukturTeknisk infrastruktur



Vill du veta mer?
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www.skane.se/regionplan
regionplan@skane.se
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