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§ 15 Remiss. Regionsplan för Skåne 2022-2040 YSTAD
Ärendenummer: 2019-RU000065
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad överlämnar upprättat förslag på yttrande över
Regionplan för Skåne 2022-2040.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Sammanfattning
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).
Tillsammans med Skånes kommuner och andra aktörer har ett antal
dialogmöten och träffar genomförts för att arbeta fram förslaget till
regionplan och arbetssätt. Förslaget bygger vidare på Strukturbild för
Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk planering sedan
2005. Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes
utveckling med fokus på fysisk planering. Samrådshandlingen är ett
förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering kan
vidareutvecklas i Skåne. Med denna samrådsperiod önskar Region Skåne
att alla berörda aktörer inkommer med synpunkter gällande både innehåll
och arbetssätt, för att gemensamt skapa bästa möjliga utveckling för ett
sömlöst Skåne för skåningarna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-15
2. Yttrande Regionplan för Skåne 2022-2040
3. Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040
4. Regionplan för Skåne 2022-2040

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.
Vid protokollet

Lotta Wedin
sekreterare
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2021-04-30
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Justerat 2021-04-30

Christer Sörliden
Ordförande

Region Skåne
Sjukhusstyrelse Ystad

Cecilia Magnusson-Svärd
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Sjukhusstyrelse Ystad 2021-04-30
Ärende 6 ”Yttrande Regionplan”
Sverigedemokraterna har en oro att den framlagda regionplanen kommer bli mer än en
vägledning för kommunerna. Planen bör utgå från och stödja det kommunala självstyret, och
vi ser en risk att det framlagda förslaget med tiden blir alltmer tvingande, en utveckling vi inte
vill se.
När en slutgiltig version av regionplanen kommer upp för beslut i regionala
utvecklingsnämnden och senare i regionfullmäktige kommer vi att lägga fram våra
synpunkter.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Paul Svensson (SD)
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