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Utgångspunkt
7 kap PBL 2 § En regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och
vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har
betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och
områdesbestämmelser. Lag (2018:1732).
3 § Av regionplanen ska det framgå
1. hur hänsyn har tagits till allmänna intressen enligt 2 kap., hur riksintressen enligt 3 och 4
kap. miljöbalken har tillgodosetts och på vilket sätt miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.
miljöbalken har följts,
2. hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den regionala
utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruktur,
trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning samt nationella
och andra regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar
utveckling i länet, och
3. hur planen är avsedd att genomföras.
… Lag (2018:1732).

Det är intressant att reflektera över hur denna utvecklingsstrategi 2030 ska leda till
regionplanens
riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse, … grunddragen för markanvändningen
… vägledning för beslut om översiktsplaner … som lagen uttryckligen säger.

Strategier i dessa avseenden tycks saknas
Jag uppfattar också en motsättning till lagtexten i Region Skånes
”Kommunerna ansvarar självständigt för sin översiktsplanering och Region Skåne ansvarar
för att en regionplan tas fram. Dialogen mellan kommunerna och Region Skåne är därför
avgörande för att regionplanen ska få en stark förankring och bli ett visionärt dokument .”

Det visar en lucka mellan kommunerna och regionen, där riktlinjer och vägledning inte
finns. Skåne behöver en regionplanering för att klara tillväxtens anspråk på utrymme på
ur alla aspekter hållbart sätt. Värna det skånska landskapet, nyttja det på bästa sätt,
sköta livsmedelspotensen, balansera kommunernas intäktsdrömmar …
Det är ju därför lagen tillkommit.
Skåne år 2030 är öppet. Det ska erbjuda framtidstro och livskvalitet. För individer!
Målsättningarnas rubriker innehåller goda ansatser: livskvalitet, goda livsmiljöer, frisk
miljö.
Man kan läsa texten med sökmotor på vissa, intressanta begrepp. En metod jag väljer.
T ex just livskvalitet, livsmiljö, livsvillkor. Jag citerar nedan de fraser där dessa ord ingår.
Det mesta kan man lätt hålla med om. Vem säger emot?
Men vad innebär en ”god livsmiljö” i människors vardag – hemma, kring bostaden, på
stan, på väg till jobbet. Vad är då kvalitet – att komma överens om? Vilka är villkoren –
i tid och rum, och värderingar – jag saknar Torsten Hägerstrand.
Hur kan någon uppfatta vad för riktlinjer de ger.
Barns uppväxtvillkor hör till dessa kvaliteter. Ordet lek finns inte alls, ändå är barns
upptäckt och utveckling av sin kreativitet en basal förutsättning för de kraftfullt
uttryckta visionerna om ett innovativt, offensivt Skåne.
Ordet finns hela tolv gånger, men aldrig konkret. Hänvisningen till barnkonventionen:
”Barn och ungas rättigheter ska värnas om oavsett uppväxtvillkor eller individuella förutsättningar i enlighet med barnkonventionen. Barn måste bli hörda och barnets bästa ska alltid vara
utgångspunkten i beslut som rör dem”, är inte mer än en kopiering. Den har blivit lag nu!
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Hur man i Skåne ska förhålla sig till lagen och visionen: ”Vi ska kraftsamla för att
tillsammans skapa en bra livsmiljö för oss själva, våra barn och barnbarn och för att få fler att vilja
leva, bo och verka i Skåne”, är centralt. Vad ger vi till de kommande generationerna?

Till regionplanelagens anspråk hör en medveten landskapsplanering. Även om man inte
hunnit dit ännu, bör det tydligt framgå – inte minst för den kommande dialogens villkor,
för att skapa förförståelse hos de kommunala befattningshavarna.
Ordet landskap, 4 ggr? ”Skåne har ett varierat landskap”,
”

Våra
skogar, hav, kuster, sjöar, vattendrag och landskap ska må bra …”. Hur då? Vad då? Vad är det

skånska landskapet egentligen? Att värdera och förstå som biotoper, som upplevelser,
som kultur, som historiebärare – inte bara som resurs. Som rummen mellan haven.
Riksintressen finns inte alls, trots lagen.
Det skånska landskapet måste få bevara sina uttryck i spelet mellan olika karaktärer av
de öppna stora rummen möblerade med objekt-volymer – smärre till stora, måste få
bevarat ’det skånska’. Det är en sann regional uppgift att hindra att volymer smälter
samman till större, stora.
Skåne är större än sina kommuner. Skåningarna bor, arbetar, förkovrar sig, roar sig i
Skåne, är inte hänvisade till sin mantalskommun. Konsekvenser? Kommunalskatt till
regionen i stället? Att fördela, för att slippa gränsproblemen.
Skåne är i hög grad sitt jordbruk. Märks inte mycket. Åkermark 2 ggr, jordbruk en gång.
”
Sveriges bästa åkermark”, ”jordbruk är livsmedel”

Jordbruket är ju både en global resurs och samtidigt vardagslivets resurs med närodling i
stad och intill. Anledningar till konkreta riktlinjer om förändringar.
Infrastrukturen återkommer ofta, i olika avseenden, jag avstår från synpunkter, men
påpekar att jätteproblemet godstrafiken genom Lunds kommun inte nämns.

Avslutar här med en lyckönskan till, en förväntan på en reell regionplanering
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Liv x 13 -- vad är konkret?
 Skåne ska erbjuda hälsosamma miljöer och goda livsvillkor
 kraftsamla för att tillsammans skapa en bra livsmiljö för oss själva, våra barn och barnbarn
och för att få fler att vilja leva, bo och verka i Skåne.
 Barn ska kunna delta i samhället med lika förutsättningar, oavsett livsvillkor. …
 Vi ska främja jämlika livsvillkor … särskilt med fokus på barn och unga…. motverka
levnadsvanor och sämre livsvillkor som går i arv …
 Kvaliteten på närmiljö och tillgången till rekreation har stor betydelse för hälsa och
livskvalitet
 kulturliv, föreningsliv och stort ideellt engagemang … bidrar till hög livskvalitet och
förbättrad folkhälsa
 främja jämlika livsvillkor och mer hälsosamma levnadsvanor … hållbart och inkluderande
samhälle, där den enskildes livskvalitet ökar
 utvecklat innovationsklimat … hållbart samhälle med bättre livskvalitet och högre tillväxt
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 en helhetssyn på utformandet av livsmiljön där arkitektur, form och design ses som ett
sammanhållet område – en god gestaltad livsmiljö. Upplevelsen av närmiljön har stor
betydelse för vår hälsa, livskvalitet och främjar sociala möten. …
 våra utvecklingsmål ska främja en bättre folkhälsa, ökad livskvalitet, hållbar
energiförsörjning samt en hållbar livsstil
 Ett hav i balans … höjer vår livskvalitet
 skilda förutsättningar på grund av ojämlika livsvillkor och skillnader i levnadsvanor.
 Skåne ska profi leras som en region med hög livskvalitet och välfärd med ett öppet och
välkomnande förhållningssätt – en innovativ miljö

