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1 Sammanfattning 
Totalt har det inkommit 58 remissvar. Bland remissinstanserna har svar inkommit från 47 

kommuner, de fyra kommunalförbunden, länsstyrelsen, Trafikverket, Region Halland, 

Region Jönköping och Region Värmland. Därtill har svar också skickats av 

Svinesundskommittén och Västsvenska handelskammaren.  

Fyra kommuner är positiva till att VGR påbörjar processen med att hemställa om att bli 

regionplaneorgan enligt PBL. Övriga kommuner och kommunalförbund vill i nuläget inte 

att VGR ska hemställa. Länsstyrelsen, Trafikverket och Västsvenska handelskammaren är 

positiva till en hemställan. Grannregionerna och Svinesundskommittén är 

positiva/neutrala till att VGR hemställer.  

Motivering till ja eller nej enligt ovan är  

• Saknar VGR:s vilja, syfte, ett förslag till process och utformning för regional 

fysisk planering enligt PBL 

• Oro för att planmonopol och det kommunala självstyret begränsas 

• Västra Götalands stora geografi är en utmaning, Västra Götaland består av flera 

funktionella regioner. 

• Risk för att en regionplan skulle bli alltför översiktlig för att kunna användas i 

kommunal planering. 

• Regionen får ett tydligt mandat och roll.  

• Det finns behov av en regional syn, vilket bidrar till en gemensam röst. 

 

Kommuner och kommunalförbund ser ett behov av utvecklad och breddad samverkan 

utanför PBL. De lyfter ett antal områden där det finns behov av ett regionalt perspektiv.  

Om Västra Götaland inte kraftsamlar kring den regionala fysiska planeringen utifrån 

plan- och bygglagen anser Länsstyrelsen att de kommer att behöva utveckla sin förmåga 

att ta beslut och ge vägledning i territoriella mellankommunala och regionala 

utvecklingsfrågor. 

Nedan följer en sammanfattning av inspelen på de frågor som ställdes i remissen. 

Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 

Västra Götaland? 

Majoriteten av de kommuner och kommunalförbund som svarat på denna fråga kan se 

nyttan och behovet av en fysisk planering som omfattar ett större område än den enskilda 

kommunens. Samhällsplanering idag är så komplex och många planeringsfrågor går över 

kommungränserna och skulle därför vinna på att beaktas ur ett regionalt perspektiv. En 

tydligare regional prioritering kan underlätta för kommunens planering. Gemensamma 

viljeinriktningar kan också vara en styrka i relationen till staten och andra aktörer. De 

flesta kommunerna och kommunalförbunden ser dock att en regional planering lika väl 

kan ske utanför PBL. Det sker redan idag samverkan och dessa samverkansformer bör 

stärkas och utvecklas. 

En rätt genomförd samlad planering på regional nivå kan lägga grunden till förbättrad 

dialog och ett mer effektivt nyttjande av resurser.  

Det finns en farhåga att Västra Götalands storlek och dess olika förutsättningar gör det 

svårt att vara ense kring flera frågor. Risken är stor att det då blir på en generell nivå. Det 

finns också en farhåga att de mindre och perifera kommunerna inte kommer att bli så 

synliga i ett Västra Götalandsperspektiv.   
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Till skillnad från kommunerna uttrycker länsstyrelsen och Trafikverket att en 

formaliserad planeringsprocess har stor betydelse för omställning till ett hållbart samhälle 

och en hållbar regional utveckling. Genom att försöka lösa en fråga i taget sektorsvis 

kopplat till mark- och vattenanvändning missas möjligheten till samlade bedömningar 

och att kunna lösa komplexa frågor över större geografier. Ett arbete med en samlad 

planering på regional nivå kan stärka Västra Götaland nationellt och i världen samt 

synliggöra länets ojämna geografi. Trafikverkets uppfattning är att en väl samordnad 

region också ger en starkare region, något som gynnar regionala såväl som kommunala 

och statliga aktörer. En tydligare regional fysisk planering skapar förutsättningar för en 

mer långsiktig och förutsägbar planering för olika aktörer.  

Västsvenska handelskammaren ser att ett regionövergripande perspektiv kan bidra till en 

smidigare process och säkerställa regionala behov. Det behövs någon som bevakar 

regionala planintressen. 

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 

kommunala fysiska planeringen?  

En majoritet av kommunerna och kommunalförbunden anser att en regional fysisk 

planering kan stödja den kommunala planeringen. Samtidigt lyfts vissa farhågor. 

• Ger ett regionalt perspektiv 

Regional planering kan vara stöd för att hantera sammanhängande större frågor 

av strukturell karaktär och på det viset sätta den kommunala fysiska planeringen i 

ett större sammanhang. En regionplan skapar förutsättningar för gemensamma 

spelregler. Man pekar även på att vissa övergripande frågor bättre gynnas av att 

hanteras på delregional nivå eller mellan kommuner.  

• Planeringsunderlag 

En regional planering kan bidra med planeringsunderlag i form av analyser, 

statistik, kart- och faktaunderlag på regional nivå.  Den ökade arbetsbörda som en 

regionplaneprocess kan innebära för kommunerna kan kompenseras av detta, 

samt att man kan få tillgång till spetskompetens. 

• Långsiktighet och utreda frågor tidigt i processen 

En regional fysisk planering kan ge långsiktighet i den övergripande planeringen 

i Västra Götaland. Genom överenskommelser mellan kommunerna och regionen 

kan långsiktighet skapas.  

• Nätverk och samverkan inom större geografiska områden 

En regional planering ger möjlighet till mer ändamålsenliga nätverk och 

samverkan, som inte enbart baseras på geografisk närhet eller tillhörighet. 
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• Omfattande administration 

Arbetet med att ta fram en regionplan kräver stor delaktighet, att aktivt ha varit 

involverad i framtagandet av de mål och överväganden som gjorts samt 

förankring, vilket kan kräva stora resurser från kommunerna.  

• Påverkan på planmonopolet  

Farhågan att det finns risk att regionplanering kan påverka det kommunala 

självstyret och planmonopolet lyfts.  

Trafikverkets erfarenheter från regional fysisk planering i Stockholm och Skåne visar att 

arbetet med en regionplan leder till att kommunerna får något gemensamt att förhålla sig 

till i sin översiktliga planering som ger stöd för att hantera frågor och utmaningar som är 

för komplexa för varje kommun att lösa själva.  

Länsstyrelsen skriver att regional fysisk planering handlar om att lösa frågor på regional 

nivå som är alltför komplexa och som inte kan lösas på kommunal nivå. Det handlar om 

att kraftsamla aktörer och lösa komplexa gemensamma utmaningar och frågor, formellt 

och demokratiskt.  

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av 

att samverka kring på regional nivå?  

Nedan följer exempel på frågor/områden som den regionala samverkan kan byggas vidare 

kring. Observera att det inom respektive fråga/område kan finnas fler exempel i 

remissinstansernas svar än de som nämns i nedanstående sammanställning: 

• Infrastruktur och kollektivtrafik – inom området finns stor erfarenhet av 

samverkan. Viktigt att bygga vidare och utveckla samverkan ytterligare till 

exempel inom laddinfrastruktur. 

• Energiförsörjning – t.ex. elförsörjning, vindkraft, elektrifiering, biobränsle 

• Klimatfrågan i ett bredare perspektiv och Klimatanpassning– t.ex. stärka det 

gemensamma klimatarbetet, beredskap för klimatförändringar, sårbarhet, höjda 

havsnivåer 

• Vattenfrågor – t.ex. vattenförsörjning, vattenkvalitet, sårbarhet, gemensamma 

avrinningsområden, översvämningsproblematik 

• Markanvändning –t.ex. lokal produktion av energi, livsmedel, biobränsle, 

hushållning av jordbruksmark, gröna näringar, lokalisering av industrier, större 

handelsområden 

• Bostadsfrågor – t.ex. bostadsförsörjning inom arbetsmarknadsregioner, potential 

hos mindre och mer glesbefolkade kommuner, minska bostadssegregationen 

• Grön och blå infrastruktur –t.ex. gröna och blå stråk, naturvård, hållbar 

besöksnäring, kulturmiljöfrågor. 

• Avfall, deponi – t.ex. planering av anläggningar för avfall och bergtäkter, 

lokalisering av deponier 

Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

Remissinstanserna tycker att det är svårt att beskriva samverkansformerna utan något 

förslag att ta ställning till, men oberoende av vilken samverkansformen så är det viktigt 
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att säkerställa framdrift i arbetet samt att tydliggöra ställningstaganden och åtaganden 

från både region och kommuner.  

Det finns många ingångar i en fortsatt samverkan inom regional fysisk planering och 

remissinstanserna efterlyser gemensamma diskussioner för att komma vidare. 

Resursfrågan samt mandat och roller behöver klargöras i det fortsatta arbetet, t ex nämns 

kommunalförbundens roll. Värdet av att bygga samverkan inom regional fysisk planering 

på tematiska och funktionella samband framför administrativa gränser och geografisk 

närhet understryks. Vidare så efterlyses flexibilitet så att olika frågor kan behandlas i 

olika samverkanskonstellationer som möjliggör och säkrar kommunal delaktighet och 

intresse.  

2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen 

antogs fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva 

regional fysisk planering för sitt respektive territorium. Det är endast 

regionutvecklingsansvariga som kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra 

Götalandsregionen som kan vara det. Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i 

landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och förutsättningar för sådan planering 

finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att 

regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den omfattar fler 

län”. 

Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen om 

regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen. Frågan om 

regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på beredningen för hållbar 

utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter från kommunerna och 

kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra Götalandsregionen 

skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan diskuterades i kommunalförbunden som återkom 

med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell remiss, samt att VGR 

tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss och skickade ut 

frågor och underlag i mars 2021. Remissen ställdes till Västra Götalands kommuner, 

kommunalförbunden, länsstyrelsen, Trafikverket och grannregionerna.  

Under remisstiden, som sträckte sig till den sista september 2021, anordnade VGR en 

digital remisskonferens och två frågestunder. På remisskonferensen medverkade 

representanter från finansdepartementet, Boverket, Region Halland, Region Östergötland, 

Nykvarns kommun och VGR. Cirka 150 personer deltog i konferensen, både politiker och 

tjänstepersoner. På uppföljande frågestunder deltog främst tjänstepersoner från 

remissinstanserna. Informationsmaterial, frågor och svar har löpande publicerats under 

remisstiden på VGR:s hemsida om regional fysisk planering.  

www.vgregion.se/regional-fysisk-planering  

 

http://www.vgregion.se/regional-fysisk-planering
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Arbete med att ställa samman remissvaren har pågått under oktober och november. 

Remissammanställningen presenteras för regionala utvecklingsnämnden, tillika ansvarig 

nämnd för regional fysisk planering inom VGR, i november. På beredningen för hållbar 

utvecklings möte i december lyfts remissammanställningen för information och 

diskussion. Ett eventuellt ställningstagande om VGR bör fortsätta att bereda frågan om att 

bli regionplaneorgan enligt PBL eller ej ger riktning för den fortsatta processen med 

regional fysisk planering.  

 

2.2 Antal inkomna svar och aktörer 

Totalt har det inkommit 58 remissvar. Bland remissinstanserna har svar inkommit från 47 

kommuner, de fyra kommunalförbunden, länsstyrelsen, Trafikverket, Region Halland, 

Region Jönköping och Region Värmland. Därtill har svar också skickats av 

Svinesundskommittén och Västsvenska handelskammaren.  

2.3 Remissfrågorna 

Remissen bestod av ett remissunderlag med en tillhörande fakta-PM. I remissen ställdes 

följande frågor: 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för 

regional fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland? 

Vi önskar svar på följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 

Götaland?  

• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 

kommunala fysiska planeringen?  

• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att 

samverka kring på regional nivå?  
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• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att 

ansvara för regional planering enligt PBL.  

• Övriga synpunkter  

 

2.4 Reflektion 

Flera av remissinstanserna uttrycker att det har varit svårt att svara på remissen med 

hänvisning till att det saknas ett konkret förslag att ta ställning till. Frågor som lyfts är hur 

processen med att ta fram en regionplan skulle gå till, hur skulle samverkan ske mellan 

kommunerna, kommunalförbunden och VGR, hur skulle en samordning ske med 

länsstyrelsen och dess ansvarsuppgifter, vilka frågor och områden skulle tas omhand i en 

regionplan och vilka frågor skulle fortsatt planeras av den enskilda kommunen. Vidare 

efterfrågas VGR:s egna syn på och syftet med att bedriva regionplanering enligt PBL 

jämfört med att göra det på frivillig basis.  

Frågorna som lyfts ovan är till stor del samma frågor som VGR har ställt till 

remissinstanserna. Syftet med remissen var i första hand att undersöka hur kommuner och 

övriga aktörer ställer sig till att arbeta med regional fysisk planering inom PBL. Genom 

att i ett tidigt skede se på hur remissinstanserna ser på frågan, om det finns stöd för att 

samverka, kan VGR bereda frågan vidare. Ett konkret förslag på hur samverkan skulle gå 

till, innehåll och form för en regionplan avser VGR att ta fram tillsammans med 

aktörerna, i syfte att skapa en regional fysisk planering som de facto bygger på 

samverkan. 

Remissvaren visar på svårigheterna i att på ett övergripande plan uttrycka stöd för att 

arbeta enligt en ny lagstiftning och okänd process med en regionplan, som har direkta 

samband med kommunernas samhällsplanering.   

3 Remissens frågeställningar 

3.1 Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 

regeringen om att ansvara för regional planering enligt 

PBL. 

Fyra kommuner är positiva till att VGR påbörjar processen med att hemställa om att bli 

regionplaneorgan enligt PBL. Övriga kommuner och kommunalförbund vill i nuläget inte 

att VGR ska hemställa. Länsstyrelsen, Trafikverket och Västsvenska handelskammaren är 

positiva till en hemställan. Grannregionerna och Svinesundskommittén är 

positiva/neutrala till att VGR hemställer.  

Motivering till ja eller nej enligt ovan är  

• Saknar VGR:s vilja, syfte, förslag till process och utformning av regional fysisk 

planering enligt PBL 

• Oro för att planmonopol och det kommunala självstyret begränsas 

• Västra Götalands stora geografi är en utmaning, Västra Götaland består av flera 

funktionella regioner. 
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• Risk för att en regionplan skulle bli alltför översiktlig för att kunna användas i 

kommunal planering. 

• Regionen får ett tydligt mandat och roll.  

• Det finns behov av en regional syn, vilket bidrar till en gemensam röst. 

 

Kommuner och kommunalförbund ser ett behov av utvecklad och breddad samverkan 

utanför PBL. De lyfter ett antal områden där det finns behov av ett regionalt perspektiv.  

Om Västra Götaland inte kraftsamlar kring den regionala fysiska planeringen utifrån 

plan- och bygglagen anser Länsstyrelsen att de kommer att behöva utveckla sin förmåga 

att ta beslut och ge vägledning i territoriella mellankommunala och regionala 

utvecklingsfrågor. 

3.2 Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå 

ha för att stärka Västra Götaland?  

Majoriteten av de kommuner och kommunalförbund som svarat på denna fråga kan se 

nyttan och behovet av en fysisk planering som omfattar ett större område än den enskilda 

kommunens. Speciellt eftersom samhällsplanering idag är så komplex och att många 

planeringsfrågor går över kommungränserna och därför skulle vinna på att beaktas ur ett 

regionalt perspektiv. En tydligare prioritering kan underlätta för kommunens planering. 

Men de flesta ser att en sådan planering lika väl kan ske utanför PBL Det sker redan idag 

samverkan och dessa samverkansformer kan stärkas och utvecklas. 

Man nämner också att samverkan kan behöva ske efter olika teman och på olika nivå 

beroende på sakfråga - regional, delregional, funktionella områden eller kring 

gemensamma frågeställningar. Det ska vara frågor som är väsentliga för kommunerna. 

Det som ofta lyfts är kopplingen mellan kollektivtrafik-, infrastruktur- och 

bebyggelseplanering.  

Det nämns att gemensamma målformuleringar, prioriteringar och viljeinriktningar kan 

bidra med planeringsförutsättningar som skapar en långsiktig och hållbar planering i hela 

länet. Gemensamma viljeinriktningar kan också vara en styrka i relationen till staten och 

andra aktörer.  

En rätt genomförd samlad planering på regional nivå kan stärka Västra Götaland, 

förbättra dialogen och ge ett mer effektivt nyttjande av resurser.  

Västra Götalands storlek och dess olika förutsättningar gör det svårt att vara ense kring 

alla frågor. Risken är stor att det då blir på en generell nivå, så att nyttan blir mindre. Det 

finns också en farhåga att de mindre och perifera kommunerna inte kommer att bli så 

synliga i ett Västra Götalandsperspektiv. Det finns också en oro kring att kommunens 

planmonopol kan påverkas och begränsas. 

Några kommuner som gränsar till annan region /land, samt Svinesundskommittén, 

påtalar behovet av utvecklade läns/landsöverskridande samarbetsformer och utarbetade 

processer för samverkan mellan regioner. 

Till skillnad från kommunerna uttrycker länsstyrelsen och Trafikverket att en 

formaliserad planeringsprocess har stor betydelse för omställning till ett hållbart samhälle 

och en hållbar regional utveckling. Genom att försöka lösa en fråga i taget sektorsvis 

kopplat till mark- och vattenanvändning missas möjligheten till samlade bedömningar 

och att kunna lösa komplexa frågor över större geografier. Ett arbete med en samlad 



 10(15) 

planering på regional nivå kan stärka Västra Götaland nationellt och i världen samt 

synliggöra länets ojämna geografi. Att vi gemensamt och tvärsektoriellt ansvarar för att 

varje geografiskt område tas till vara, utifrån sina särskilda förutsättningar, kräver en 

formell och tydlig regional fysisk planering. Detta utifrån en i Sverige gemensam 

metodik, dvs plan- och bygglagen. Trafikverkets uppfattning är att en väl samordnad 

region också ger en starkare region, något som gynnar regionala såväl som kommunala 

och statliga aktörer. En tydligare regional fysisk planering skapar förutsättningar för en 

mer långsiktig och förutsägbar planering för andra aktörer såsom kommuner och 

Trafikverket. 

Västsvenska handelskammaren ser att det med ett regionövergripande perspektiv kan 

bli en smidigare process som kan planera för större sammanhang och säkerställa att 

regionala behov, prioriteringar och ansvarsområden kan samordnas med kommunal 

planering och är positiv till en hemställan. Det behövs någon som bevakar regionala 

planintressen. Att regionen ska yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet ifråga 

om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen tror handelskammaren ger regionen en 

tydligare roll som aktör istället för att bara vara samordnare. 

Grannregionerna håller sig neutrala eller anser att det kan medföra fördelar i samverkan 

över regiongränsen. 

3.3 Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska 

planeringen kan stödja den kommunala fysiska 

planeringen? 

Nästan alla har svarat på frågan och av dessa ser en majoritet att en regional fysisk 

planering kan stödja den kommunala planeringen. Samtidigt har vissa farhågor lyfts.  

Remissinstanserna nämner som stöd till den kommunala planeringen: 

• Ger ett regionalt perspektiv 

• Planeringsunderlag 

• Långsiktighet och utreda frågor tidigt i processen 

• Nätverk och samverkan inom större geografiska områden 

Farhågorna är: 

• Länets storlek 

• För övergripande för att bli relevant 

• Omfattande administration 

• Påverkan på planmonopolet  

Ger ett regionalt perspektiv 

Regional planering kan vara stöd för att hantera sammanhängande större frågor av 

strukturell karaktär och sätter den kommunala fysiska planeringen i ett större 

sammanhang, samt kan visa på övergripande mål och visioner för regionens utveckling. 

Detta kan bidra till att många arbetar i samma riktning, kan få draghjälp av varandra samt 

få större påverkansmöjlighet. Ett regionalt perspektiv är bra då det är flera frågor som är 

svåra att hantera inom ramen för kommunala översiktsplaner och att de regionala 

utvecklingsstrategierna (RUS) är svåra att omsätta i kommunala översiktsplaner. Det 

finns ett behov av att stärka den rumsliga aspekten av den regionala planeringen, särskilt i 
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storstadsregionen.  En möjlighet till en samlad planering av både infrastruktur, 

arbetsplatser och bostäder skulle öppna möjligheter för bättre lösningar för invånarna och 

näringslivet. Det nämns att det vore ett bra stöd för kommunen att på förhand veta VGR:s 

ståndpunkt i olika mellankommunala planeringsfrågor som kan beröra det kommunala 

planarbetet. I svaren framkommer att överenskommelser mellan kommunerna och 

regionen kan bidra till att skapa långsiktighet i den övergripande planeringen. En 

regionplan skapar också förutsättningar för gemensamma spelregler 

Remissvaren lyfter också vikten av att det finns en tydlighet i roller och avgränsningar för 

resp aktör. Man pekar även på att vissa frågor gynnas av att hanteras på delregional eller 

kommunal nivå.  

Planeringsunderlag 

Av remissvaren framkommer att man ser att regional planering kan bidra med 

planeringsunderlag i form av analyser, statistik, kart- och faktaunderlag på regional nivå.  

Den ökade arbetsbörda som en regionplaneprocess kan innebära för kommunerna kan 

kompenseras genom att kommunerna kan använda sig av värdefull kunskap och 

planeringsunderlag till sin översiktliga planering, samt att man på det sättet får tillgång 

till spetskompetens och därigenom kan göra mer genomtänkta och effektiva insatser. 

Långsiktighet och utreda frågor tidigt i processen 

Av remissvaren framkommer att en regional fysisk planering kan skapa långsiktighet i 

den övergripande planeringen i Västra Götaland, samt bidra till överenskommelser mellan 

kommunerna och regionen. Man ser också att vissa frågor kan utredas i tidigt skede och 

på så sätt bidra med ett stöd till kommunerna vid planering för markanvändning. Genom 

samordning i tidiga skeden kan planeringsprocesserna för bebyggelse respektive 

infrastruktur synkas bättre. En regionplan skulle kunna ge ställningstaganden och en mer 

gemensam bedömningsgrund i vissa frågor som idag bestäms kommunvis i den 

översiktliga planeringen. 

Nätverk och samverkan inom större geografiska områden 

Några av remissvaren pekar på möjligheten till mer ändamålsenliga nätverk och 

samverkan, som inte enbart baseras på geografisk närhet eller tillhörighet, där kan frågor 

som är viktiga för kommunen lyftas och stärkas, såväl kommunalt som regionalt.  

Storleken och för generell för att bli relevant 

Flertalet remissvar lyfter Västra Götalands storlek som en försvårande faktor. Då en 

regionplan behöver ta hänsyn till 49 kommuners olika intressen, förutsättningar och 

prioriteringar finns det en risk att planen blir urvattnad av kompromisser och hamnar på 

en alltför generell nivå som varken är till nytta för eller relevant i kommuners fysiska 

planering. För att kunna stödja den kommunala fysiska planeringen måste regionplanen 

vara relevant för samtliga kommuner. Några remissvar påtalar samtidigt att en regionplan 

bör ha en detaljeringsnivå över översiktsplanen. En regionplan har kommunerna störst 

nytta har översiktsplanering  

Regionens administrativa avgränsning sammanfaller inte heller med funktionella 

områden, såsom arbets- och bostadsmarknaden, storstadsregion etc, vilket flera 

kommuner/kommunalförbund tycker är till nackdel för en regionplan. 
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Flera mindre kommuner pekar på risken för att vissa delar av länet gynnas av ett formellt 

krav på regionplan och att andra kommuner missgynnas. Det finns en oro kring att det 

blir fokus på Göteborg och dess kranskommuner. 

Omfattande administration 

Många remissvar påtalar att arbetet med att ta fram en regionplan kräver stor delaktighet, 

att aktivt vara involverad i framtagandet av de mål och överväganden som görs samt 

förankring. En oro finns därför att det kommer att kräva stora resurser från kommunerna. 

Man ser att det finns en risk att regionplaneorganet kan bli allt för administrativt 

omfattande, med risk att försena och fördyra samhällsutvecklingen istället för att 

underlätta. Samtidigt påtalar några att den ökade arbetsbördan kan kompenseras genom 

att tillgängliggöra kart- och faktaunderlag för kommunerna att använda sig av i sina 

översiktsplaneprocesser. 

Planmonopolet kan påverkas 

I de flesta remissvaren från kommunerna lyfter man att det finns risk att 

regionplaneringen inte enbart får en stödjande roll, utan även kan påverka det kommunala 

självstyret och planmonopolet. I några remissvar påtalas samtidigt att utan samordning 

finns risker att det kommunala planmonopolet ger en ineffektiv och ibland ohållbar 

planering. Man pekar på att det finnas olika "naturliga" avgränsningar för olika frågor och 

det är inte givet att regionen är den bästa nivån för alla frågor. 

Trafikverkets erfarenheter från regional fysisk planering i Stockholm och Skåne visar att 

arbetet med en regionplan leder till att kommunerna får något gemensamt att förhålla sig 

till i sin översiktliga planering som ger stöd för att hantera frågor och utmaningar som är 

för komplexa för varje kommun att lösa själva. En regionplan ger även kommunerna ett 

bra planeringsunderlag till dialogen med Länsstyrelsen och sektorsmyndigheter så som 

Trafikverket och inte minst ett tydligare underlag för prövningsgrunden mellankommunal 

samordning. Genom en regions arbete med underlaget till regionplanen får kommunerna 

värdefull kunskap och planeringsunderlag till sin översiktliga planering, så som analyser 

om flyttmönster, regionala stadskärnor och näringslivsfrågor. 

 

Länsstyrelsen pekar på att regional fysisk planering handlar om att lösa frågor på 

regional nivå som är alltför komplexa och som inte kan lösas på kommunal nivå. Det 

handlar om att kraftsamla aktörer och lösa komplexa gemensamma utmaningar och 

frågor, formellt och demokratiskt. Redan idag sker en stor del av planeringen utanför den 

kommunal sfären sektorsvis, vilket omöjliggör en tvärsektoriell planering och bidrar till 

suboptimering. En regional fysisk planering utifrån ett territoriellt perspektiv ökar 

möjligheterna för statliga myndigheter att få god kunskap om och beakta regionala 

förutsättningar och prioriteringar inom sina verksamhetsområden. 

3.4 Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 

finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?  

En majoritet av remissinstanserna lyfter fram behov av regional planering för att behandla 

frågor ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. Många frågor är 

strukturövergripande och begränsas inte av administrativa gränser då människor väljer att 

verka och bo i större områden än sin hemkommun.  



 13(15) 

Återkommande medskick är att arbetet med regional fysisk planering behöver utgå från 

platsens förutsättningar och funktionella samband istället för kommunernas och 

kommunalförbundens administrativa gränser. Viktigt att ha flexibiliteten att arbeta 

temainriktad och kunna ha olika fokus i olika delar i regionen. Behov av gemensamma 

kunskaps/inriktningsunderlag i form av bland annat omvärldsanalyser och 

långtidsprognoser kring exempelvis bostadsmarknad, arbetsmarknad och 

befolkningsutveckling lyfts upp i remissvaren. Ytterligare en aspekt som återkommer är 

vikten av att stärka sambanden mellan kollektivtrafik, transportinfrastruktur och 

bebyggelseplanering. 

Kommunerna lyfter flera gränsöverskridande frågor av regional karaktär. Dessa spänner 

över många områden, både inom befintliga regionala uppdrag som exempelvis 

kollektivtrafik och transportinfrastruktur samt nya som berör bostadsförsörjning och grön 

infrastruktur. I inspelen ges förslag på övergripande områden, men även mer detaljerade 

inspel som beskriver specifika insatser.  

Nedan följer exempel på frågor/områden som den regionala samverkan kan byggas vidare 

kring. Observera att det inom respektive fråga/område finns fler exempel än de som 

nämns i nedanstående sammanställning: 

• Infrastruktur och kollektivtrafik – inom området finns stor erfarenhet av 

samverkan. Viktigt att bygga vidare och utveckla samverkan ytterligare till 

exempel inom laddinfrastruktur och samordning kring trafikalstrande 

verksamheter. 

• Energiförsörjning – t.ex. elförsörjning, vindkraft, elektrifiering, biobränsle 

• Klimatfrågan i ett bredare perspektiv och Klimatanpassning– t.ex. stärka det 

gemensamma klimatarbetet, beredskap för klimatförändringar, sårbarhet, höjda 

havsnivåer 

• Vattenfrågor – t.ex. vattenförsörjning, vattenkvalitet, sårbarhet, gemensamma 

avrinningsområden, översvämningsproblematik 

• Markanvändning –t.ex. lokal produktion av energi, livsmedel, biobränsle, 

hushållning av jordbruksmark, gröna näringar, lokalisering av industrier, större 

handelsområden 

• Bostadsfrågor – t.ex. bostadsförsörjning inom arbetsmarknadsregioner, potential 

hos mindre och mer glesbefolkade kommuner, minska bostadssegregationen 

• Grön och blå infrastruktur –t.ex. gröna och blå stråk, naturvård, hållbar 

besöksnäring kulturmiljöfrågor. 

• Avfall, deponi – t.ex. planering av anläggningar för avfall och bergtäkter, 

lokalisering av deponier 

Från Trafikverkets perspektiv är exempel på områden att samverka kring 

infrastrukturåtgärder, kollektivtrafiksatsningar och samordning av trafikalstrande 

verksamheter som exempelvis externa köpcentra, kombiterminaler och logistikcentra. Ett 

annat exempel kan vara gemensamt arbete med att ta fram kunskapsunderlag och 

regionala markanvändningskartor. 
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Länsstyrelsen ser inget behov av att i tidigt skede begränsa eller avgränsa regional fysisk 

planering och lyfter fram att det är angeläget att samhällsplaneringen främjar en 

samhällsstruktur som bidrar till hållbara miljöer med minskad klimatpåverkan, bevarande 

av biologisk mångfald och ekotjänster för en hållbar utveckling. 

Svinesundskommittén anser att samverkan är viktig speciellt inom mindre beprövade 

planeringsområden där behovet av kunskapsutbyte kan vara större, exempelvis 

kustzonsplanering. Gränsöverskridande resurser generellt, såsom vatten bör diskuteras på 

regional och gränsregional nivå. 

Grannregioner understryker behovet av att bibehålla men även bygga vidare på befintlig 

samverkan kring gemensamma transportstråk för gods- och persontransporter. Vidare 

lyfts vikten av att gemensamt verka för att bygga vidare på de funktionella samband som 

finns mellan regionerna i syfte att underlätta invånarnas vardagsliv. En annan fråga som 

nämns är att Västra Götaland ingår i en gemensam arbetsmarknadsregion med de 

angränsande regioner vilket medför ett fortsatt behov av att samarbetet regionerna 

emellan fortgår och utvecklas. 

Västsvenska handelskammaren ser som de främsta områdena för regional planering är 

som exempelvis väg, järnväg, VA samt elförsörjning. Vidare lyfts även planering av 

bostäder och grönområden som frågor som kan samordnas på regional nivå. 

3.5 Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

Flera gemensamma punkter lyfts av en majoritet av remissinstanserna:  

Remissinstanserna tycker att det är svårt att beskriva samverkansformerna utan något 

förslag att ta ställning till, men oberoende av vilken samverkansformen så är det viktigt 

att säkerställa framdrift i arbetet samt att tydliggöra ställningstaganden och åtaganden 

från både region och kommuner.  

Kommunerna lyfter fram att kommunalförbunden idag utgör ett etablerat forum för 

mellankommunal samverkan, men att överenskommelser behöver slutas mellan regionen 

och kommunerna. Ett utökat ansvar för kommunalförbunden inom ramen för regional 

fysisk planering behöver utredas och klargöras i det fortsatta arbetet. En aspekt som 

nämns är att en återkommande organisering via kommunalförbunden även kan innebära 

nackdelar exempelvis för kommuner som angränsar till flera kommunalförbundsgränser 

eller andra regioner. Det är troligt att flera frågor kan hanteras på delregional nivå men 

inte nödvändigtvis inom rådande administrativa gränser. 

Det finns många ingångar i en fortsatt samverkan inom regional fysisk planering och 

remissinstanserna efterlyser gemensamma diskussioner för att komma vidare. Värdet av 

att bygga samverkan inom regional fysisk planering på tematiska och funktionella 

samband framför administrativa gränser och geografisk närhet understryks.  Vidare så 

efterlyses flexibilitet så att olika frågor kan behandlas i olika samverkanskonstellationer 

som möjliggör och säkrar kommunal delaktighet och intresse. 

Resurser och utökad uppdrag behöver tillskapas inom Västra Götaland för att arbeta mer 

samlat och fokuserat inom regional fysisk planering. Önskan om en eller flera 

samverkansarenor önskas. 

Kommunalförbunden lyfter fram att det idag finns fungerande samverkansformer inom 

respektive delregion och de uttrycker ett starkt intresse av att medverka i det fortsatta 
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arbetet för att utveckla formerna inom ramen för regional fysisk planering. Övriga inspel 

är att utgångspunkten för samverkan bör vara frivillig och utgå från funktionella samband 

istället för administrativa gränser samt att ett utökat uppdrag behöver följas av 

resursförstärkning både hos kommunalförbunden och Västra Götaland. 

Länsstyrelsen lyfter fram behovet av att Västra Götaland måste förhålla sig till sin ojämna 

geografi och territoriella utmaningar samt att detta ska göras med en samlad gemensam 

röst och inte delas upp på fler administrativa beslutsnivåer än nödvändigt. Länsstyrelsen 

anser vidare att komplexa frågeställningar och territoriella utmaningar ska lösas 

tillsammans på bästa sätt. Västra Götalandsregionen behöver ta ett ansvar och ledarskap 

för den regionala fysiska planeringen. Vikten av dialog med kommunerna understryks i 

det fortsatta arbetet. 

Trafikverket understryker att vinsten med en regionplan är inte bara dokumentet i sig, 

utan främst arbetet och processen på vägen dit. För att kommunerna ska kunna ha 

användning av en regionplan i sin översiktliga planering behöver arbetet ske i nära dialog 

och samarbete med kommunerna och andra regionala aktörer. Trafikverket kan i arbetet 

med framtagande av en regionplan bidra med kunskap om transportsystemet såsom 

resultat från åtgärdsvalsstudier och prognoser om transportutveckling. Trafikverket vill 

gärna delta aktivt och bidra till processen.  

Svinesundskommittén ser ett tydligt behov av att Västra Götalandsregionen tar ett större 

grepp om gränsöverskridande frågor och betraktar resursflöden som sker över gränsen. 

Dialog och samarbete över gränser finns, men dialogen är ofta reaktiv. En kontinuerlig 

dialog bör finnas och mandatfrågan behöver tydliggöras. Svinesundskommittén kan vara 

ett möjligt forum för regionerna och kommunerna längs gränsen att kontinuerligt ha en 

dialog om regional fysisk planering. 

I grannregionernas inspel lyfts fram vikten av ett välfungerande samarbete mellan region 

och kommunerna samt att aktörer som jobbar med strategisk planering är engagerade och 

delaktiga i den regionala planeringen. Ett politiskt stöd, både i regionen och i de enskilda 

kommunerna är grundläggande. Ytterligare poängteras att regional fysisk planering är ett 

sätt att bygga vidare på de funktionella samband som finns mellan Västra Götaland och 

angränsade regioner. Grannregionerna värnar om de upparbetade samverkansformer som 

finns mellan regionerna och lägger stor vikt vid att samarbetet fortsätter att utvecklas och 

förbättras.  

Västsvenska handelskammaren efterlyser att Västra Götalandsregionen tar ansvar för att 

lyfta regionala behov och blir en aktör som driver en regional linje som utgår från hänsyn 

till hela regionens behov. Vikten av att den regionala nivån vågar och kan ta ansvar för 

helheten när enskilda kommuner eller kommunalförbunds intressen inte är i linje med 

regionens behov. Önskemål om att Västra Götalandsregionen tar en ledarroll och arbetar 

för regionala behov, samplanerar med angränsade regioner och inte nöjer sig med att bara 

vara samordnare av 49 olika kommunala intressen framförs. 


