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Jag startade hösten 2017 på Kommunförbundet
Skåne, arbetar med perspektiven planera, bygga,
bo och leva. Jag fokuserar särskilt på frågor kring
bostads-, landsbygdsutveckling, infrastruktur och
digitalisering av planprocessen, och jag är
engagerad i och driver en rad nätverk såsom ert.

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation.
Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom
kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag
byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de
skånska kommunledningarna.

En politiskt styrd organisation med representation från de flesta
skånska kommuner

Vår styrelse
Våra beredningar

Dagens program
Följer här!
programgruppen VT18;
Ola Eriksson Åstorps Kommun, Linnea Widing Svalövs kommun, Filip
Evander Vellinge kommun, Malin Karlsson Hörby kommun, Hamish Bell
Helsingborgs Stad

InspelRegeringsförslag- Regionplan?!
Den 19 april har regeringen beslutat om ett förslag till nya bestämmelser om regional fysisk planering i plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelserna ersätter det
nuvarande kapitlet (7 kap.) om regional planering. I det nya förslaget blir regional fysisk planering obligatoriskt i Stockholms län och i Skåne län. I övriga län bör det
införas när behov och förutsättningar finns.

En regional planering ska finnas i de län som bedriver regional planering enligt bestämmelserna. En sådan plan ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser. Planen är inte bindande men ger ökad möjlighet för regioner och landsting att planera och vägleda mark- och
vattenanvändningen för t.ex. ett ökat bostadsbyggande.
Behoven av regional fysisk planering är stora i både Stockholms län och Skåne län. Stockholms län regionplanerar redan i dag enligt särlagstiftning och i Skåne län
har landstinget initierat ett regionplanearbete i form av Strukturbild för Skåne. I Stockholm ser regeringen att behoven fortsatt kommer att vara stora när det gäller
regional fysisk planering och i Skåne län har behov uppstått i takt med att länet befolkning och tätorter växer och blir allt mer sammankopplade.
- Behovet av regional planering skiljer sig mellan olika delar av Sverige. Med det här beslutet gör regeringen planeringen obligatorisk i Skåne och Stockholm. I
övriga regioner blir det möjligt att följa efter genom ansökan hos regeringen. säger bostadsminister Peter Eriksson.
Fakta:
Regional fysisk planering handlar om att samhället och enskilda personer ska, för framtiden, komma överens om bästa sättet att använda mark, vatten och övrig
fysisk miljö som angår två eller flera kommuner i ett län. Målet är att uppnå hållbar utveckling genom att samplanera bebyggelsestruktur med infrastruktur och
grönstruktur och att skapa attraktiva livsmiljöer.

Troligen ingen remissrunda på det förslag som nu är framlagt i lagrådsremissen. Avsikten med lagrådsremissen är att lagrådets ska kolla hur förslaget stämmer
gentemot andra lagar och att det sen blir en proposition som går till riksdagen för beslut. Beslut kommer att ske först efter valet dock men jag tror att avsikten är
att ny lag ska gälla från årsskiftet.

”Region Skåne avser fortsätta utveckla arbetet med Strukturbild. Om de får ett uppdrag om regional fysisk planering är det
viktigt att fortsätta i strukturbildsandan och att vi bygger upp detta tillsammans. Regionplanen ska enligt förslaget vara klar
senast våren 2022.
Men just nu fokuserar Region Skåne på det uppdrag som nyligen tilldelades av RUN som handlar om en revidering av
strategier för Det flerkärniga Skåne. Strategierna ska revideras i samarbete med kommunerna på samma sätt som
tidigare."

2 avbrott, första kortare, andra längre för
nätverkande =)
Sedan lunch kl 12.00 här utanför!

HÖSTEN 2018
Datum?! Nästa konferens!?!
ÖVRIGA intressanta datum HÖSTEN;

24 september Digitalisering av planprocessen!- Lund KFSK
9 oktober Skånes Plan- och Byggdag- Knisslinge

30 november Bostadsforum- Malmö

Enkät skickas till er i eftermiddag omkring kl. 16.00!

