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Missiv till granskningshandling
Regionplan för Skåne 2022–2040

Bakgrund
Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne
utifrån ett nytt uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Samrådsperioden för
samrådshandlingen av Regionplan för Skåne 2022–2040 pågick 1 december 2020 –
30 april 2021. Utifrån en omfattande dialogprocess under samrådet, samt inkomna
synpunkter och yttranden, har Region Skåne arbetat fram ett reviderat förslag till
Regionplan för Skåne 2022–2040. En samrådsredogörelse har tagits fram över
inkomna synpunkter samt hur förslagen till revidering har hanterats i nytt förslag.
Det reviderade förslaget skickas härmed ut på granskning för att göra det möjligt
för berörda aktörer att inkomma med synpunkter.

Granskningshandlingen
Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus
på fysisk planering. Granskningshandlingen är ett uppdaterat förslag till regionplan
och redogör för hur samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne.
Granskningsförslaget presenteras digitalt i verktyget StoryMaps via följande länk:
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa
2a62857dd20f3ef73
Använd gärna Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari som webbläsare, vid
behov kopiera in länken till någon av dessa. Det går även att ladda ner
granskningshandlingen i PDF-format från och med den 1 oktober 2021 via
StoryMaps-länken. Vidare kommer det att finnas ett fysiskt exemplar på Region
Skåne, Dockplatsen 26 i Malmö och Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 i
Kristianstad.

Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Synpunkter
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 ska bidra till genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.

Granskningsperioden gäller från 2021-09-23 till 2021-12-31.
Observera att synpunkter ska skickas via e-post till region@skane.se.
Ange diarienummer 2019-RU000065.
För mer information och kontaktuppgifter gällande förslaget:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysiskplanering/
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