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Yrkande angående – Remiss från Västra 
Götalandsregionen – Regional fysisk 
planering, regionplaneorgan enligt plan- och 
bygglagen 
 

Förslag till beslut 
 

I kommunstyrelsen: 

1) Följande stycke från stadens svar under stycket energiförsörjning utgår:  
 
” I takt med en ökad elektrifiering kommer fjärrvärmen att spela en än viktigare 
roll för att klara av det ökade effektbehovet av el. Och kommer att vara en del av 
lösningen för att möjliggöra elektrifieringen. Ur det perspektivet kan en eventuell 
regional planering bidra för att lyfta fjärrvärmens roll i den fortsatta 
omställningen. Planering och samordning mellan kommunerna gällande 
fjärrvärme sker idag och det krävs inte ett regionplaneorgan för att det ska 
fungera. Däremot är det positivt att öka samsynen och förståelsen av 
fjärrvärmens roll i energisystemet. VGR är även en stor fjärrvärmekund, genom 
de fastigheter som regionen förfogar över, och kan även i den egenskapen 
påverka i positiv riktning för att minska andelen el i uppvärmningssektorn.” 
 

2) I övrigt bifalla stadens remissvar 

 

Yrkandet 
VGR är en stor region med många kommuner. Att Sveriges näst största stad ligger i 
regionen är en fördel ”Som regionens kärna spelar Göteborg också en särskild roll för till 
exempel näringsliv och akademi, och som handelsdestination och kluster för innovation.” 

Tyvärr ligger inte Göteborg centralt placerad i VGR vilket är en nackdel vid regional 
fysisk planering. Hade Halland ingått i VGR hade det varit ett annat läge, då hade man 
kunnat knyta ihop Göteborgsregionen och VGR på ett helt annat sätt. ”Regionens 
geografiska avgränsning sammanfaller inte alltid med funktionella områden, såsom 
arbets- och bostadsmarknaden, storstadsregion och vattenavrinningsområden.” 
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Göteborg står inför stora utmaningar när det gäller utsläpp av klimatgaser. En stor det av 
utsläppen kommer från raffinaderierna, Ryaverken och Renovas avfallsanläggningar. 
Dessa anläggningar förser stadens med el och fjärrvärme. I framtiden måste vi hitta andra 
lösningar såsom kärnkraftsel, värmepumpar, solceller, geovärme, vätgasproduktion mha 
elektrolys mm för att på sikt få en fjärrvärme utan klimatgaser.  

Stadens svar i kapitlet om energiförsörjning rimmar mycket illa med IPCC-rapporter, 
samt stadens ambition om att minska sina utsläpp av klimatgaser. Stycket med stadens 
svar om fjärrvärme (se förslag till beslut) måste därför utgå om vi vill att Göteborg ska 
framstå som en seriös aktör när det gäller omställning till ett hållbart samhälle.  

Staden och Göteborg Energi gör stora vinster på fjärrvärmen, som till stor del är baserad 
på fossila bränslen. SD anser att staden prioriterar vinst framför en smart och hållbar 
energiproduktion baserad på solkraft, kärnkraft och vattenkraft. Det är olyckligt. 
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Remiss från Västra Götalandsregionen – 
Regional fysisk planering, regionplaneorgan 
enligt plan- och bygglagen 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen, i enlighet 
med bilaga 10 till stadsledningsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Västra 
Götalandsregionen. 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har den 16 mars 2021 för yttrande översänt en remiss 
till Göteborgs Stad gällande en eventuell hemställan till regeringen om att bli 
regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen (PBL). Remissen består av ett antal 
frågeställningar och ett underlag bestående av korta fakta. VGR önskar svar senast den 30 
september. VGR är positiv till att bereda och utreda möjligheten att begära att få rollen 
som regionplaneorgan. Det förutsätter i så fall att det finns stöd från kommunerna 
eftersom den regionala planeringen behöver göras genom samverkan. 

Stadsledningskontoret bedömer att det finns flera frågor inom den fysiska planeringen 
som behöver en stärkt regional dimension. Det är dock i nuläget svårt att bedöma om 
planeringen bör göras inom ramen för PBL. Kontoret har underremitterat ärendet till 
berörda nämnder och styrelser i staden. Utifrån inkomna yttranden är det tydligt att staden 
inte kan ta ställning för att VGR ska göra en hemställan till regeringen. Detta beror främst 
på att remissunderlaget inte är tillräckligt omfattande och att VGR ännu inte redovisat 
något konkret förslag. 

Stadsledningskontorets sammanfattande bedömning är att VGR i detta läge inte bör 
hemställa till regeringen om att bli regionplaneorgan. Kontoret anser samtidigt att det är 
viktigt att arbeta vidare med frågan om en fördjupad dialog kring regional planering och 
bedömer att staden gärna medverkar i dialogen. I det fall VGR beslutar att gå vidare med 
en hemställan om att bli regionplaneorgan önskar Göteborgs Stad att få möjlighet att yttra 
sig. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Regional fysisk planering kan bidra till förbättrad samordning gällande frågor som inte 
definieras av kommungränser, och på så sätt underlätta stadens arbete med 
mellankommunala frågor. I ett bredare perspektiv skulle en mer utvecklad regional 
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planering ge förutsättningar för en effektivare samhällsekonomi. Stadsledningskontoret 
har dock inte utifrån remissunderlaget kunnat bedöma om regional fysisk planering och 
VGR som regionplaneorgan enligt PBL nödvändigtvis bidrar till en mer effektiv och 
ändamålsenlig regional fysisk planering eller om regional fysisk planering kan ske på 
likvärdigt sätt utanför PBL. Inte heller resursbehovet går att bedöma utifrån 
remissunderlaget. En regional planering enligt PBL skulle kräva en aktualitetsprövning 
varje mandatperiod och resurser skulle behövas för arbetet med en regional plan. 
Eventuell ökad administration och längre ledtider skulle kunna leda till ökade kostnader. 

En samordning av regionala frågor kan ha en positiv påverkan utifrån möjligheterna att 
agera som region när det till exempel handlar om att ansöka om EU–bidrag till större 
samordnade projekt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ekologiska frågor är till sin natur oberoende av administrativa gränser. Frågorna är ofta 
större än en kommuns geografi och går ofta över kommungränserna. Generationsmålet 
och de 16 nationella miljömålen, vilka i Göteborg landar i 12 lokala miljömål, berör 
generellt större geografiska ytor än enskilda eller till och med flera kommuner. 
Stadsledningskontoret anser att det är svårt att utifrån remissunderlaget bedöma 
effekterna inom den ekologiska dimensionen. I ett bredare perspektiv borde en mer 
utvecklad regional planering ge bättre förutsättningar för den ekologiska dimensionen. 
Om PBL behövs för detta är i dagsläget oklart. Regional fysisk planering kan bidra till 
förbättrad samordning gällande blå-grön struktur. Vidare kan en förbättrad regional 
planering bidra till uppfyllande av mål för hållbart resande då det kan utgöra en plattform 
för diskussioner och vägval kring framtida infrastruktursatsningar och utvecklad 
kollektivtrafik. Genom att i högre grad samplanera bebyggelse och infrastruktur kan ett 
mer transporteffektivt samhälle realiseras där framtida infrastruktursatsningar leder till en 
större ekonomisk hållbarhet. Samverkan och samplanering är nycklar i arbetet med 
omställningen till ett mer hållbart samhälle.  

Bedömning ur social dimension 
Många sociala frågor är större än enskilda kommuners rådighet, exempelvis friluftsliv, 
bostadsmarknad, kollektivtrafik och omsorgsfullt gestaltad livsmiljö. Regional fysisk 
planering kan bidra till förbättrad samordning gällande dessa frågor. Det är dock inte 
självklart att mer regional planering per definition leder till positiva effekter inom den 
sociala dimensionen. I det fall VGR beslutar att gå vidare med en hemställan om att bli 
regionplaneorgan är det viktigt att det genomförs analyser utifrån den sociala 
dimensionen och hållbar utveckling. Remissunderlaget har inte berört den sociala 
aspekten nämnvärt, varför det är svårt för stadsledningskontoret att bedöma vilka 
effekterna blir av en regionplanering enligt PBL. Det är dock troligt att de sociala 
frågorna skulle gynnas av ett arbete utifrån till exempel arbetsmarknad eller 
bostadsmarknad, snarare än dagens administrativa gränser. 

Bilagor 
1. Västra Götalandsregionens remissbrev och remissunderlag  
2. Göteborgsregionens kommunalförbunds kunskapsunderlag om regional fysisk 

planering 
3. Byggnadsnämndens protokollsutdrag, 2021-06-22 § 275 
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4. Fastighetsnämndens protokollsutdrag, 2021-06-14 § 146 
5. Kretslopp- och vattennämndens protokollsutdrag, 2021-06-16 § 130 
6. Kulturnämndens protokollsutdrag, 2021-06-21 § 148 
7. Miljö- och klimatnämndens protokollsutdrag, 2021-06-15 § 148 
8. Park- och naturnämndens protokollsutdrag, 2021-06-21 § 132 
9. Trafiknämndens protokollsutdrag, 2021-06-17 § 29 
10. Förslag till yttrande till Västra Götalandsregionen  
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Ärendet 
Västra Götalandsregionen (VGR) har den 16 mars 2021 för yttrande översänt en remiss 
till Göteborgs Stad gällande en eventuell hemställan till regeringen om att bli 
regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen (PBL). VGR önskar svar senast den 30 
september. 

Beskrivning av ärendet 
Från och med den 1 januari 2019 gäller en reviderad plan- och bygglag (PBL) som 
innebär att det är obligatoriskt för Region Stockholm och Region Skåne att bedriva 
regional fysisk planering. I samband med lagändringen gjorde även riksdagen ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att 
utveckla reformen så att den omfattar fler län”. Det är endast regionutvecklingsansvariga 
som kan omfattas och i Västra Götalands län är det bara VGR som kan vara det. I och 
med förändringen av PBL upphörde Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) 
mandat att driva regionplanering i formell mening 2018-12-31. 

Uppdraget som regionplaneorgan regleras i 7 kap PBL, Regional fysisk planering. PBL är 
också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som till 
exempel översikts- och detaljplaner. Bestämmelserna i 7 kap PBL föregås av 
Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad 
samordning och bättre bostadsförsörjning.  

En formaliserad regional fysisk planering enligt 7 kap PBL innebär att regionen ska 
utreda regionala frågor av betydelse för länets miljö. Regionen ska också ta fram en 
regionplan som beskriver grunddragen för mark- och vattenanvändningen 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. Regionplanen är inte juridiskt bindande men kommuner ska i 
förekommande fall motivera eventuella avvikelser. En regionplan ska aktualitetsprövas 
varje mandatperiod, på samma sätt som sker för kommunernas översiktsplaner. Enligt  
7 kap PBL ska regionerna även svara på kommunernas översiktsplaner och bistå 
länsstyrelse, kommuner och andra med underlagsmaterial av regional betydelse. Därtill 
ska regionen verka för insatser som stödjer det långsiktiga behovet av bostäder samt 
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. 

VGR:s remissunderlag 
Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat VGR om regionen bedömer 
att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av bestämmelserna om 
regionplaneorgan i PBL. VGR är positiv till att bereda och utreda frågan om en 
hemställan till regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning 
att det finns stöd från kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett 
sådant stöd är en viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering. 

VGR har utöver detta inte tagit fram något förslag kring vad det skulle innebära om de 
skulle bli regionplaneorgan enligt PBL. Remissen består istället av ett antal 
frågeställningar som VGR önskar få svar på: 

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

• 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. 

I remissunderlaget lyfter VGR några resonemang kring behovet av regional fysisk 
planering samt konstaterar att oavsett om VGR är regionplaneorgan eller ej finns det ett 
behov av samverkan och att tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, 
särskilt mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra 
hur geografin påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg 
för att samordna olika beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att stärka 
kopplingen mellan kommunal översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt 
tillväxtarbete och kollektivtrafik- och infrastrukturplanering. 

VGR beskriver även att regional fysisk planering kan ske utanför PBL. Detta är då ett 
frivilligt uppdrag som bedrivs inom regionens tillväxtuppdrag. Frivilligheten ger inte 
samma formella tyngd gentemot andra aktörer och bygger på gemensamma 
överenskommelser. Region och kommuner är fria att tillsammans bestämma vilka frågor 
att arbeta med och på vilket sätt. 

Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, 
även om de redan idag är ansvarigt organ för regionutveckling, länsplaneupprättare och 
kollektivtrafikhuvudman. VGR bedömer att rollen som regionplaneorgan skulle skapa 
förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra 
Götaland. VGR driver idag ett arbete med regional fysisk planering utanför PBL där de 
sedan 2014 drivit ett arbete kring framtagandet av en strukturbild för VGR. I detta arbete 
deltar de fyra kommunalförbunden, länsstyrelsen, Trafikverket och VGR. 

VGR framhåller att samverkan är en förutsättning. Utifrån Västra Götalands storlek med 
49 kommuner framhåller VGR behovet av tydliga samverkansformer för regional fysisk 
planering, där även samverkansformer med grannregioner behöver utvecklas. Exempel på 
samverkansformer mellan VGR, kommuner och kommunalförbund finns inom det 
regionala transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom 
kollektivtrafiken. VGR ser att en grundläggande fråga blir att tillsammans med berörda 
aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom och utanför länet. 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har arbetat med regional fysisk planering 
utanför PBL fram till beslutet 2019 att ansvaret skulle ligga hos VGR, där till exempel 
arbetet med rådslag som resulterade i strukturbilden för GR kan nämnas. GR är engagerat 
i remissen och den har diskuterats på GR:s nätverksträffar under 2021. GR kommer att 
yttra sig utifrån rollen som kommunalförbund till VGR. 

Under remisstiden har VGR anordnat en digital remisskonferens och ett uppföljande 
webbinarium. Under dessa tillfällen delades och diskuterades erfarenheter från Region 
Stockholm, Region Östergötland och Region Halland. Av dessa seminarier framkom att 
såväl erfarenheterna från som synen på vikten av regional planering enligt PBL varierade. 
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VG2030 
VGR har idag uppdraget att utveckla regionen i samverkan med samhällets aktörer. En 
regional utvecklingsstrategi, VG2030, finns på plats och pekar särskilt ut fyra 
satsningsområden, så kallade tvärsektoriella kraftsamlingar; elektrifiering, digitalisering, 
cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Syftet med kraftsamlingarna är att stärka 
arbetet inom en eller flera av de långsiktiga prioriteringarna: stärka innovationskraften, 
bygga kompetens, öka inkludering och knyta samman Västra Götaland. 

Översiktlig jämförelse mellan regioner 
Nedan presenteras en kortfattad sammanställning av VGR jämfört med övriga 
storstadsregioner i Sverige, som har ansvar för regional fysisk planering enligt PBL, samt 
jämfört med några närliggande regioner. Antalet invånare och landarealen är avrundade 
för att ge en god översikt. 

 Invånare Antal 
kommuner 

Landareal 
(kvadratkilometer) 

VGR 1 700 000 49 25 300  
Stockholm 2 400 000 26 6 500  
Skåne 1 400 000  33 11 300  
Halland 330 000 6 5 500  
Värmland 280 000 16 17 500  
Örebro 300 000 12 8 500  
Östergötland 460 000 13 10 500  

Inkomna synpunkter från nämnder och bolag 
Stadsledningskontoret har underremitterat ärendet till och fått in yttranden från 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kretslopp- och vattennämnden, kulturnämnden, 
miljö- och klimatnämnden, park- och naturnämnden, trafiknämnden, Business Region 
Göteborg AB och Göteborg Energi AB. Bolagen har inte styrelsebehandlat sina 
yttranden. Park- och naturnämnden beslutade att avstå från att ta ställning till remissen 
och att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontoret har även underremitterat till Renova AB som valt att avstå från att 
svara. Socialförvaltningen Centrum har bidragit med perspektiv och kunskapsunderlag 
utifrån arbetet med Jämlik stad. 

Sammanfattningsvis är alla tillfrågade nämnder och bolag positiva till en regional dialog 
avseende mark- och vattenanvändning. Majoriteten är dock tveksamma till om regional 
fysisk planering bör ske inom ramen för PBL. Detta beror främst på att remissunderlaget 
inte är särskilt omfattande och att VGR ännu inte redovisat något konkret förslag. Det är 
tydligt att staden inte kan ta ställning till huruvida det skulle vara till nytta om VGR 
skulle hemställa om att bli ett regionplaneorgan enligt PBL. 

Nedan redogörs sammanfattningar av inkomna yttranden från nämnder och bolag. 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden är positiv till att stärka den rumsliga aspekten av regional planering i 
VGR. Nämndens sammanfattande bedömning är dock att VGR inte bör hemställa till 
regeringen om att bli regionplaneorgan enligt PBL i nuläget och avstyrker därför 
remissen. 
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Nämnden ser potentiella nackdelar med regionplanering enligt PBL så som lagstiftningen 
nu är utformad, framförallt kopplat till risk för påverkan på det kommunala självstyret. 
Baserat på remissunderlaget är det också svårt att avgöra vilken nytta denna form av 
regional planering skulle innebära och det är därför tveksamt om fördelarna med en 
sammanhållen regional fysisk planering för VGR följer av kopplingen till PBL. 

Nämnden bedömer att svaret på frågan om VGR ska hemställa om att bli 
regionplaneorgan i stor utsträckning är beroende av vilka frågor som hanteras och hur det 
organiseras. Eftersom förutsättningarna kring detta inte finns beskrivet i remissunderlaget 
kan frågan i dagsläget inte besvaras. Innan VGR går vidare bör de vidare analysera vilka 
planeringsverktyg som kan användas för att på bästa sätt stärka den rumsliga fysiska 
planeringen. VGR behöver ta fram ett förslag som beskriver förutsättningarna kopplat till 
organisation, resurser, kompetens och inriktning för att bedriva regional planering enligt 
PBL. Framtagandet av detta förslag bör föregås av en fördjupad dialog med berörda 
kommuner och kommunalförbund som även omfattar scenarion hur en regional fysisk 
planering kan se ut på mer frivillig basis. 

Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden avstyrker VGR:s förfrågan att hemställa till regeringen om att ansvara 
för regional planering enligt PBL. 

Fastighetsnämnden anser att det vore principiellt positivt med en tydligare och samlad 
regional planering och att det utgör en förutsättning för planeringen av ett antal olika 
samhällsviktiga funktioner. Fastighetsnämnden bedömer att det i en eventuell regionplan 
skulle kunna vara möjligt att förtydliga regionala principiella ställningstaganden i frågor 
som har stor regional betydelse och samtidigt potentiellt stora effekter för 
markförsörjningen och på den kommunala planeringen. 

Fastighetsnämnden bedömer dock att det inte vore lämpligt att ställa sig bakom en 
hemställan till regeringen i dagsläget. Nämnden anser att remissunderlaget inte utgör en 
tillräcklig grund för att göra en väl avvägd bedömning av de eventuella fördelar som 
skulle kunna följa av att en hemställan. Nämnden föreslår att VGR utreder frågan och 
återkommer med ett förslag på upplägg för en roll som regionplaneorgan enligt PBL och 
remitterar frågan i ett senare skede. 

Kretslopp- och vattennämnden 
Kretslopp- och vattennämnden bedömer att nämndens frågor skulle vinna på att hanteras i 
ett regionalt perspektiv och att regional samverkan kan bidra till ökad måluppfyllnad 
inom nämndens ansvarsområden. Nämnden tillstyrker därför förslaget. 

Avseende vattenförsörjning och recipientskydd finns stora vinster genom hantering inom 
avrinningsområden som ofta är mellankommunala och regionala. Vattenfrågor behöver 
uppmärksammas på ett tidigt stadium i den fysiska planeringen, inte minst för att få till ett 
adekvat verkningsfullt vattenskydd. 

Inom avfallshantering är det främst avseende lokalisering och behov av 
behandlingsanläggningar som en regional planering kan bidra. Frågan är 
mellankommunal och behöver uppmärksammas på ett tidigt stadium i den fysiska 
planeringen. 
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Kulturnämnden 
Kulturnämnden avstyrker remissen och har avgränsat sitt yttrande till de frågeställningar 
som är relevanta ur kulturhänseende utifrån kulturnämndens uppdrag. 

Kulturnämnden ser inte att remissunderlaget tillräckligt tydligt visar nyttan med regional 
fysisk planering jämfört med andra former av regional planering och samverkan. Det är 
osäkert vad regional fysisk planering reellt kan tillföra och det framgår inte hur den är 
tänkt att organiseras eller hur samverkan ska fungera. Ur kulturperspektiv är fördelar och 
nackdelar svårbedömda. Dialoger har förts med tjänstepersoner i Stockholms stad 
respektive Malmö stad, men erfarenheterna ger inte tydliga svar kring den reella nyttan 
med remissens förslag. 

Miljö- och klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden ser positivt på en samlad regional fysisk planering i VGR. 
Nämnden ser fördelar i en gemensam kontaktyta mot staten och ökade möjligheter till 
samlade planeringsinsatser inom ett antal olika miljö- och hållbarhetsfrågor. Dock ser 
nämnden en stor utmaning i storleken på regionen och olikheten mellan dess kommuner. 
Förutsättningen för att en samlad planering ska bli effektiv är att det finns ett delregionalt 
perspektiv och att väl avvägda indelningar görs för både funktionell och geografisk 
samverkan. 

Park- och naturnämnden 
Park- och naturnämnden avstår från att ta ställning till remissen och har översänt 
förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen. 

Det finns ett behov av att utveckla den regionala planeringen. Det rör bland annat grön 
infrastruktur (klimatanpassning, ekosystem, gröna kilar), men även kustbandet, 
samhällsekonomi och gestaltad livsmiljö, utöver kollektivtrafik, bostadsmarknad och så 
vidare. Nämndens bedömning är att förutsättningarna inte är tillräckligt belysta för att det 
ska vara möjligt att ta ställning till ifall detta bör ske inom ramen för PBL.     

Nämnden ser att underlaget skulle behöva förtydligas i följande frågor:  

• Förhållandet till Länsstyrelsen 
• Förhållandet till kommunerna och kommunförbunden 
• Den regionala planeringens avgränsning 

Nämnden ser behov av en ny remissrunda för att förtydliga den PBL-baserade 
regionplaneringens organisation och avgränsning. En sådan ny remiss bör föregås av 
diskussioner med kommunerna och övriga berörda. 

Trafiknämnden 
Trafiknämnden ställer sig positiv till en utvecklad regional fysisk planering och att VGR 
utvecklar sin roll och tar ett utökat ansvar i frågan, och att vi utvecklar och förbättrar de 
samarbetsformer i den regionala planeringen som finns i dagsläget. Trafiknämnden delar 
VGR:s syn att det finns behov av samverkan och att tätare knyta samman den planering 
som sker på olika nivåer och att det finns ett behov av att stärka kopplingen mellan 
kommunal översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och 
kollektivtrafik- och infrastrukturplanering. Remissunderlaget utgör dock inte tillräckligt 
underlag för att kunna svara på frågan om VGR bör hemställa till regeringen om att få 
ansvar för regional fysisk planering enligt PBL. Framförallt ser trafiknämnden att 
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diskussionen om hur arbetet med den regionala fysiska planeringen ska fungera behöver 
bli tydligare innan nämnden kan ta ställning till VGR:s fråga. 

Business Region Göteborg AB (BRG) 
BRG anser att det genom remissförfarandets upplägg är mycket svårt att överblicka vad 
en hemställan skulle innebära för regionplaneringen inom VGR då det i dagsläget inte 
finns någon tydlig bild av vare sig strategi, målsättningar eller ansvarsfördelning vid en 
eventuell hemställan. Detta eftersom VGR inte kunnat beskriva hur arbetet skulle 
bedrivas fortsättningsvis. BRG anser därav att VGR i en hemställan till regeringen 
förtydligar hur regionen avser bedriva regional fysisk planering enligt PBL och i en 
hemställan bör följande förutsättningar beaktas: 

• VGR:s egna avsikter med regional fysisk planering 
• Hantering av funktionella områden 
• Hantering av geografiska olikheter 
• Hantering av storstadsregionens funktionalitet  
• Regionplaneringens innehåll 
• Samverkansformer – särskilt kommunalförbundens roll 

BRG utgår även från att möjlighet ges att yttra sig över hemställan i form av en remiss. 

Med tanke på Västra Götalands stora och varierande geografi är det viktigt för en regional 
fysisk planering att hantera funktionella områden. Storstadsregionen är ett sådant 
funktionellt område, som definieras av den dynamik (arbetsmarknad, pendling och så 
vidare) som kan knytas till Göteborg och dess växande omland. Där ingår exempelvis 
Kungsbacka, som både är en del i GR och i Region Halland. En regional fysisk planering 
kan även stödja samverkan i de existerande länsöverskridande sambanden. Till exempel 
ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella 
arbetsmarknadsregion. För att en regional fysisk planering ska bli ändamålsenlig behöver 
den beakta dynamiken i funktionella områden, snarare än att planera efter administrativa 
gränser. För storstadsregionen är det avgörande för en hållbar tillväxt och utveckling. 

Göteborg Energi AB (GEAB) 
GEAB anser att det kommer att vara viktigt att samverka kring planering av nya 
komponenter i energisystemet såsom vätgas, CCS (Carbon Capture and Storage), 
flexibilitetsmarknader och en ökad elektrifiering av samhället, för att få ett 
kostnadseffektivt och hållbart framtida energisystem. Här kan regionen ha en 
sammanhållande roll för den regionala planeringen. 

Kraftsamlingen kring elektrifieringen av regionen är ett område som behöver en regional 
planering för att på ett effektivt sätt skapa rätt förutsättningar för att säkra regionens 
konkurrenskraft.  

GEAB vill betona vikten av att samverkan och transparens mellan regionen och 
kommunerna är kritiska faktorer för att en regionplan ska uppnå positiva effekter. Det är i 
sammanhanget viktigt att det inte blir en administrativt tung process som riskerar att 
fördyra eller försena arbetet, utan att den anpassas på bästa sätt till berörda aktörers 
befintliga planeringsprocesser. 

GEAB anser att remissunderlagets utformning försvårar ställningstagandet då det saknas 
konkreta förslag och beskrivning av hur regionen skulle ta sig an uppdraget. 
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Socialförvaltningen Centrum 
Utifrån ett jämlikhetsperspektiv finns potential att samarbeta kring bostadsförsörjning 
framförallt inom arbetsmarknadsregionerna och inte hela VGR.  

Bostadsbristens konsekvenser är inte lika för alla, utan varierar beroende på exempelvis 
ekonomiska resurser, eventuella betalningsanmärkningar, individuella kontaktnät eller 
hur länge en har bott i Göteborg.  

Det behövs olika typer av insatser för de människor som av olika anledningar inte 
kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden eller som på grund av bostadsbristen lever 
i olika former av utanförskap. Det behövs även, förutom ett bostadsbyggande som 
motsvarar behoven, en välfungerande arbetsmarknad där det finns förutsättningar för fler 
människors egenförsörjning. Det behövs en god inkomstutveckling som stärker 
människors möjligheter att på egen hand efterfråga en ändamålsenlig bostad. För att 
skapa likvärdiga förutsättningar på bostadsmarknaden behövs även i ett längre perspektiv 
en god och likvärdig utbildning bland barn och unga i regionen. Det behövs en 
välfungerande hyresmarknad och hyreslagstiftning som skyddar den enskilde från 
oskäliga hyreshöjningar vid renoveringar eller fluktuationer på bostadsmarknaden i 
övrigt. Hyressättningen måste dock samtidigt medge en skälig avkastning för 
fastighetsägare för att säkerställa underhåll och investeringar i såväl befintligt 
bostadsbestånd som i byggande av nya bostäder. Bostadsförsörjningsansvaret åligger alla 
kommuner men lösningen på bostadsbristen är inget en enskild kommun kan driva på 
själv utan här behövs såväl en samlad regional som nationell strategi. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ser behov av ett större engagemang från VGR i en regional dialog 
kring fysisk planering i syfte att skapa en gemensam regional bild av mark- och 
vattenanvändningen, samt hur den regionala utvecklingsstrategin (RUS) påverkar 
regionens fysiska utveckling. Det är även positivt att VGR och Göteborgs Stad utvecklar 
och förbättrar de samarbetsformer som finns i den regionala planeringen i dagsläget.  

Kontoret bedömer att det finns flera frågor inom den fysiska planeringen som behöver en 
stärkt regional dimension. Det handlar exempelvis om infrastruktur, regionalt 
tillväxtarbete, klimat- och miljöfrågor. VGR är dock redan idag ansvarigt organ för 
regionutveckling, länsplaneupprättare och kollektivtrafikhuvudman. Det är oklart om ett 
regionplaneorgan enligt PBL skulle förbättra den regionala planeringen. Det har inte varit 
möjligt att utifrån VGR:s remissunderlag och de remisskonferenser som erbjudits, bilda 
sig en tillräckligt tydlig uppfattning om vad det skulle innebära vare sig för regionen eller 
kommunen med en regionplan enligt PBL. Det framgår inte heller vilken ställning VGR 
själva tar i frågan, eller på vilket sätt regionen skulle kunna ta sig an uppdraget. 

I det fall VGR beslutar att gå vidare med en hemställan om regionplaneorgan till 
regeringen anser stadsledningskontoret att VGR, i dialog med kommunerna, 
kommunalförbunden och övriga berörda parter, behöver utreda frågan ytterligare och 
landa i ett konkret förslag som remitteras innan hemställan kan göras. Detta för att 
förtydliga hur ett regionplaneorgan skulle kunna organiseras och vilken geografisk 
avgränsning som skulle passa bäst i olika frågor. VGR behöver även utreda och förtydliga 
regionplanens förhållande till dels kommunerna och kommunalförbunden, dels 
Länsstyrelsen. 
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I dagsläget ser stadsledningskontoret att det finns en del utmaningar med att forma ett 
regionplaneorgan enligt PBL. VGR består av 49 kommuner med stora skillnader mellan 
kommunerna och deras förutsättningar. Underlag som ska fungera för så många 
kommuner riskerar att bli alltför allmängiltiga. Å ena sidan är en regionplan tänkt att vara 
vägledande snarare än styrande, å andra sidan behöver den vara tillräckligt styrande för 
att få en önskad effekt utan att komma i konflikt med kommunernas översiktsplanering 
och det kommunala självstyret. Det finns en risk att regionplanen till slut landar på en så 
övergripande nivå att den inte kan fungera vägledande. Vidare ser stadsledningskontoret 
att behovet av samordnad planering inte alltid följer de administrativa gränserna, såsom 
exempelvis behovet av planering utifrån arbetsmarknadsregionen. Det finns dessutom 
redan idag regionala och delregionala planer utanför PBL som i sådana fall skulle behöva 
ses över och möjligtvis inkluderas i en regionplan enligt PBL. 

Stadsledningskontorets sammanfattande bedömning är att VGR i detta läge inte bör 
hemställa till regeringen om att bli regionplaneorgan. Kontoret anser samtidigt att det är 
viktigt att arbeta vidare med frågan om en fördjupad dialog kring regional planering och 
bedömer att staden gärna medverkar i dialogen. 

I bilaga 10 har stadsledningskontoret ställt samman ett förslag till yttrande som utgår 
ifrån inkomna synpunkter från nämnder och bolag i staden och som följer VGR:s 
frågeställningar i remissbrevet. 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Remiss 
Datum 2021-03-15 
Diarienummer RS 2021-01146 

Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan 
 

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.  
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. 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 har diskuterats 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.  
 

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
 

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.   
 

Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på 
eftermiddagen.  Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.  
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Remissens frågeställningar  
 

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?   
• 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   

  
Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:  

Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha 
för att stärka Västra Götaland?  
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör 
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör 
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.  
  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen?    
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha 
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i 
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs 
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den 
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av 
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.   
  

   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?   
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,  
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och 
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU 
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den 
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla 
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. 
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?  
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I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har 
exempelvis följande frågor lyfts fram:   
  

   

  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?   
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer 
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma 
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR 
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra 
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att 
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, 
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.  
  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL   
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara 
regionplaneorgan enligt PBL?   
  

Övriga synpunkter   
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.   
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Svar på remissen  

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – 
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
Frågor angående remissen besvaras 
av  anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se  
  
Med vänliga hälsningar  
  
Västra Götalandsregionen  
  
  
  

Sändlista remiss   
Kommunerna i Västra Götaland  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Fyrbodals kommunalförbund  
Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Halland  
Region Jönköping  
Region Värmland  
Region Örebro  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Trafikverket Region Väst  
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Fakta om lagstiftningen   
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk 
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t 
ex översikts- och detaljplaner.   
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.  
  
När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:  
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,  
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,  
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,  
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter 
som berörs,  
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa 
planer förhåller sig till regionplanen,  
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
  
I § 2 står att 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.  
Regionplanen är inte bindande.  

  



Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande   
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig 
till kommunens planering och överklaganden. Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en 
översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner 
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om 
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot 
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en 
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.   
 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö   
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:   
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen 
av bebyggelse och byggnadsverk.  
  
I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver 
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad 
som skulle kunna vara frågor av regional betydelse.  ”Med detta menas frågor som är regionala till 
sin karaktär eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande 
fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anläggningar, huvudstråk, städer eller tätorter av 
särskild regional betydelse (s.k. regionala kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för 
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, gränsregionala relationer, eller 
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för 
strandskyddsområden och landsbygdsutveckling i strandskyddsnära lägen.”   
 

En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att 
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra 
Götaland.  
  
Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen 
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer 
kring och här kan finnas erfarenheter.  
 

Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens 
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig 
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare 

en effektivare samhällsplanering.   
 

Behovet av Regional fysisk planering   
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas 
och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning 



över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete 
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.  
 

En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som 
finns.  Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella 
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks 
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens kommunalförbund, Varberg är 
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns 
gentemot Norge och våra grannlän.   
 

Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där 
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov 
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala 
utvecklingsstrategin, VG2020. I remissvaren på den nyligen 
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.   
 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL   
Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också 
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi 
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.  
 

Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och 
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en 
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den 
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen. 
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag 
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på 
den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga 
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.   
 

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”. Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på 
planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om 
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.  
 

Regional fysisk planering utanför PBL  
Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av 
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt 
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin 
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika 
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal 
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering.   
 
Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs 
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och 
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att 
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.  



 

Samverkan är en förutsättning  
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det finnas tydliga 
samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med grannregioner behöver 
utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer 
mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.   
 
I Västra Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med 
berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en 
grundläggande fråga.   
 

Regional utblick, exempel från andra regioner  
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande 
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska 
kommunerna hösten 2020 in en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan.  Region 
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en 
kommande regionplan.   
Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering sedan 
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan 
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i 
frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för 
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter, 
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes 
regionala utvecklingsstrategi.  
 

 

Bild från samrådsförslag “Regionplan för Skåne 2022-2040”.  
 

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera 
regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2050), togs fram 2018.  
Region Östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering 
utanför PBL. Region Östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika 



planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga 
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.   
 

Avslutande kommentar  
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns 
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2021 
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska sedan en 
regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra 
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.  
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och 
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I 
förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen 
innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.  
  

Lästips, länkar  
• Förarbeten till PBL-förändringen:  
SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt 
propositionen 2017/18:266  
En ny regional planering - Regeringen.se  

  
• Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603 
- Riksdagen  

  
• På Boverkets hemsida finns mer information att läsa  

  
• Information om Region Skånes förslag till regionplan:  
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/  
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Kunskapsunderlag om regional fysisk 
planering                     

Västra Götalandsregionen (VGR) skickade 2021-03-15 en remiss till bland andra 

regionens kommuner om hur de ställer sig till att VGR hemställer om att få ansvar 

för regional fysisk planering enligt PBL. Remisstiden löper till 2021-09-30. 

 

Under våren kommer GR utarbeta ett svar och ta ställning till frågorna i remissen, 

exempelvis kring de roller som GR kan spela i en eventuell formaliserad 

storregional planering. Kommunerna får ta del av svaret i takt med att det 

utarbetas, vilket främst sker i nätverken för översiktlig planering respektive 

samhällsbyggnadschefer.  

 

Det här kunskapsunderlaget ska stötta GR:s medlemskommuner under 

remisstiden. Underlaget belyser olika perspektiv på regional fysisk planering och 

inleds med en sammanfattning och några resonemang kring VGR:s remissfrågor. 

Därefter följer en fördjupande del som belyser regionplanering mer på djupet.  

 

GR bistår gärna med stöd under remisstiden och diskussionen kommer hållas 

levande inom nätverken.  

 

Sammanfattning  

• Regional fysisk planering kan ske formaliserat (enligt PBL) eller icke 

formaliserat. Med en regional fysisk planering enligt PBL har ett 

regionplaneorgan ansvaret för att upprätta en regionplan.  

• Regionplanen utgör en överenskommelse mellan kommun och region samt 

region och stat om mark- och vattenanvändning.  

• Regionplanen beskriver den fysiska dimensionen av den regionala 

tillväxtpolitiken och RUS:en.  

• Regionplanens syfte är att samordna planeringsfrågor av regionalt intresse 

och därmed underlätta avvägningar i efterföljande planering.  

• Regionplanen är vägledande och inte juridiskt bindande, precis som en 

översiktsplan. Om en detaljplan överklagas kan regionplanen vägleda 

domslut men har inte avgörande rättsverkan.  

• Kommuner har hand om kommunala angelägenheter och regioner har 

hand om regionala angelägenheter (enligt subsidiaritetsprincipen). En 

regionplan kan därför inte ta över en kommuns planering.  

• Mellankommunala frågor, exempelvis fysisk planering, kan hanteras inom 

ett kommunalförbund, såsom GR. När GR var regionplaneorgan 1988–

2019 reglerades det av kommunalförbundslagen samt GR:s 

förbundsordning. GR:s förbundsordning kan anpassas så att GR tar en roll 

även i en framtida regionplanering beroende på vad som anses skapa 

mernytta för medlemskommunerna.  
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• Regional fysisk planering som tar hänsyn till funktionella 

samband/områden har förutsättningar att vara mer ändamålsenlig än en 

som enbart förhåller sig till administrativa indelningar. Det är särskilt 

relevant för storstadsregionen som funktionellt område.  

• En regional planering över ett stort geografiskt område som Västra 

Götaland behöver prioritera och besluta utifrån geografiska olikheter för 

att fungera på ett optimalt sätt. Exempelvis hur olika funktionella områden 

kan utvecklas i förhållande till varandra.  

• Genomförandekraften i regional fysisk planering bygger på politiska 

överenskommelser eftersom det är kommunerna som realiserar 

planeringen.  

Remissfrågorna 

VGR har bifogat ett antal frågeställningar i sin remiss. Nedan bidrar GR med några 

resonemang om hur kommunerna kan tänka kring dessa frågor. Notera att detta 

inte är ett remissvar utan bara möjliga utgångspunkter. GR och kommunerna 

kommer successivt utarbeta remissvaret under våren.   

 

• Vilken betydelse kan en samlad fysisk 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?  

• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

Sammanfattande resonemang  

En samlad fysisk planering på regional nivå kan bidra med en tydligare bild av 

regionens rumsliga och fysiska prioriteringar, exempelvis för infrastruktur. Det kan 

ha betydelse för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) då 

dess fysiska dimension förtydligas. Regionens prioriteringar kan också tydliggöras i 

relationen till staten och andra aktörer.   

 

Regional fysisk planering kan underlätta för kommunal fysisk planering om den 

belyser planeringsfrågor av regionalt intresse, som skapar mernytta av att hanteras 

i ett större sammanhang än en enskild kommun. Som framgår nedan ska 

kommunal och regional planering komplettera varandra, inte hantera samma 

frågor. Den regionala planeringen är dessutom vägledande och inte styrande för 

kommunens planering. Förutsatt att den regionala planeringen samordnar frågor 

som inte den enskilda kommunen kan hantera finns förutsättningar för den 

regionala planeringen att underlätta för den kommunala. Kommunerna kan med 

fördel i sina remissvar, och tillsammans med GR, belysa vilka frågor man anser 

skapar mervärden av att hanteras på regional nivå. 
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Med tanke på Västra Götalands stora och varierande geografi är det viktigt för en 

regional fysisk planering att hantera funktionella områden. Storstadsregionen är 

ett sådant funktionellt område, som definieras av den dynamik (arbetsmarknad, 

pendling etc.) som kan knytas till Göteborg och dess växande omland. Där ingår 

exempelvis Kungsbacka, som både är en del i GR och i Region Halland. För att en 

regional fysisk planering ska bli ändamålsenlig måste den beakta dynamiken i 

funktionella områden, snarare än att planera efter administrativa gränser. För 

storstadsregionen är det avgörande för en hållbar tillväxt och utveckling.  

 

VGR:s stora territorium med 49 kommuner ställer krav på samverkan mellan 

aktörer och nivåer. Det är svårt att idag bedöma hur en ändamålsenlig 

samverkansstruktur skulle se ut. GR bedömer att det fortsatt kommer behövas en 

regional fysisk planering som hanterar storstadsregionens utveckling och att 

samverkansformer inom regionen måste säkerställa det, t ex genom att definiera 

kommunalförbundens roll. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en formaliserad regional fysisk 

planering skulle kunna ha betydelse för utvecklingen i Västra Götaland, främst 

genom att tillväxtarbetet tydliggörs. En regionplan skulle kunna bidra med en 

tydligare bild av regionala ställningstaganden och därmed underlätta för 

kommunal planering och dialog med staten.  

 

Samtidigt är det många regioner i Sverige som bedriver fysisk planering utanför 

PBL, men ändå lyckas belysa regionala prioriteringar och intressen, till stöd för 

kommunerna och dialog med staten. Mot den bakgrunden är en försiktig 

bedömning att fördelarna med en regional fysisk planering inte nödvändigtvis 

följer av kopplingen till PBL som så, utan mer handlar om hur tydligt en region 

kommunicerar sina prioriteringar mot andra parter.  
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Fördjupande del 

Regionplanering i Sverige - historik och nuläge 

Regionplanering har bedrivits i Sverige under lång tid. Stockholmsregionen har 

regionplanerat sedan 1930-talet och Göteborgsregionen sedan 1940.  

Göteborgsregionens regionplanering har resulterat i 3 planer, antagna 1944, 1963 

och 1982. I och med att Plan- och bygglagen (PBL) från 1987 skapade möjligheten 

att formellt ansöka om regionplaneorgan gjordes detta 1988 på först 5 år och 

därefter tillsvidare från 1993. GR valde, trots den formella statusen som 

regionplaneorgan, att inte genomföra en formell regionplan enligt PBL. Istället 

skapades en regionplaneprocess kallad rådslagsprocessen som utmynnade i 

politiska överenskommelser, uttryckta i dokumenten Uthållig tillväxt 2005, 

Strukturbild 2008 och Hållbar tillväxt 2013. I och med förändringen av PBL 

upphörde GR:s mandat att driva regionplanering i formell mening 2018-12-31. 

Från och med 2019 kan alla formella regioner hemställa om att bedriva regional 

fysisk planering i enlighet med PBL. Region Halland har gjort en hemställan 2020. 

Inom VGR pågår för närvarande diskussioner om att hemställa. 
 

Regionplanering kan bedrivas inom eller utom PBL:s ramverk. Med en 

formaliserad regional fysisk planering enligt PBL ska en regionplan tas fram som 

beskriver grunddragen för mark- och vattenanvändningen. Den är vägledande för 

övrig planering i länet, exempelvis kommunernas översiktsplanering, 

detaljplanering och områdesbestämmelser. Regionplanen är inte bindande men 

kommuner ska i förekommande fall motivera eventuella avvikelser. En regionplan 

skall aktualitetsprövas varje mandatperiod, på samma sätt som sker för 

kommunernas översiktsplaner. Regionerna ska även svara på kommunernas 

översiktsplaner och bistå länsstyrelse, kommuner och andra med 

underlagsmaterial av regional betydelse. Därtill ska regionen verka för insatser som 

stödjer det långsiktiga behovet av bostäder samt verka för insatser som kan bidra 

till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.  

 

Regionerna kan även utreda frågor av regional fysisk betydelse och upprätta en 

regionplan utanför PBL. Som exempel på icke formaliserad regionplanering har 

Västra Götalandsregionen sedan 2014 drivit ett arbete kring regional fysisk 

planering. I framtagandet av en strukturbild för Västra Götalandsregionen 

medverkar de fyra kommunalförbunden, länsstyrelsen, Trafikverket och Västra 

Götalandsregionen. Liknande arbeten pågår i flertal av övriga regioner runt om i 

landet. I de flesta fall sker dessa, likt i Västra Götaland, på frivillig basis utanför 

PBLs regelverk och syftar till att tydliggöra och analysera geografins påverkan och 

betydelse för hållbar utveckling.  

 

Som framgått ovan kan regionplanering ske formaliserat enligt PBL eller icke 

formaliserat. VGR driver idag ett arbete med regional fysisk planering utanför PBL. 

Nedan lyfts några frågeställningar där regionplanering utgör verktyg för 
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samhällsplanering i stort och för ställningstaganden som ger fysiska 

förutsättningar lokalt.  

Regional utvecklingsstrategi 

Varje region ska ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS) som  

en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet. Det ligger till grund för olika 

former av strukturfondsprogram, tillväxtprogram och andra insatser. Vidare ska en 

RUS: 

• upprättas utifrån en analys av de särskilda 

utvecklingsförutsättningarna för hållbar 

regional tillväxt och utveckling i länet, 

• utarbetas i samverkan med berörda 

kommuner, regioner samt länsstyrelser och 

andra berörda statliga myndigheter och 

samordna insatser för genomförandet, 

• uppdateras löpande, åtminstone en gång 

mellan varje val och i regionfullmäktige. 

 

En RUS behöver en fysisk dimension som kan 

koppla den strategiska utvecklingen till 

regionens geografi. För att kunna genomföra 

intentionerna av VAD som behöver göras så 

anger regionplanen VAR detta kan göras. I regionens budgetprocess redovisas 

HUR och NÄR olika projekt/program åtgärderna skall genomföras. 

Regionplaneringen ger uttryck för RUS:ens fysiska intentioner.  

Statliga, regionala och kommunala intressen 

Strategiska vägval som görs nationellt formuleras i lagstiftning och statsbudget. 

Lagstiftningen styr kommunernas planering medan statsbudgeten finansierar, 

genom prioriteringar och förhandling med berörda parter, vad som skall 

åstadkommas. Ett exempel på där staten styr genom finansiering är investeringar i 

infrastruktur, som ska skapa nytta både regional och nationellt. En regionplan 

utgör ett underlag för förhandlingar mellan region och stat om finansiering. 

 

Länsstyrelsen har statens uppdrag att säkerställa att beslut från riksdagen och 

regeringen genomförs i länet och samordnar den statliga verksamheten.  

Länsstyrelsen lämnar planeringsunderlag för kommuner och region, hanterar hur 

lagar och förordningar efterföljs, samt bevakar riksintressen. Länsstyrelsen 

samordnar statliga myndigheters synpunkter vid remisser på kommunala planer.  

Länsstyrelsen kan överpröva detaljplaner som bedöms olämpliga enligt 

ingripandegrunderna, bland annat strandskydd, riksintressen och 

mellankommunala konsekvenser. För översiktsplaner yttrar sig länsstyrelsen 

utifrån sitt uppdrag och meddelar statens samlade syn på kommunens mark- och 

vattenanvändning.  
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Regionplaner och översiktsplaner är vägledande och inte juridiskt bindande. De 

kan ge fördelar om de följs och planer kan ifrågasättas om de inte följs men det 

finns inga krav på att följa dem. I domar om överklagade detaljplaner kan 

översiktsplan och regionplan ge vägledning för domslut, men har ingen avgörande 

rättsverkan. 

 

En regionplan ska precis som översiktsplanen skapa överenskommelser mellan 

stat och region respektive stat och kommun. Överenskommelser som ska vägleda 

och motverka problem och svåra frågeställningar i den fortsatta planprocessen. 

Länsstyrelsen kan inte hindra en kommunal plan som avviker från regionplanen så 

länge den inte medför konsekvenser för andra kommuner. Kommunen kan då inte 

heller dra nytta av de överenskommelser som slutits genom en regionplan. Med 

andra ord finns det fördelar att vinna genom att som kommun följa en regionplan. 

Avvikelser från regionplanen ger ingen påföljd, men kommunen riskerar att undgå 

samordningsvinster eller överenskommelser som träffats genom regionplanen.  

ÖP och regionplan 

Vid kommunens antagande av översiktsplanen ingår länsstyrelsens 

granskningsyttrande och därmed utgör översiktsplanen statens besked om lämplig 

mark- och vattenanvändning och bebyggelseutveckling i kommunen. Av yttrandet 

ska framgå om statens syn på markanvändningen avviker från kommunens, vilket 

blir ett viktigt underlag för efterföljande planering. Länsstyrelsen kan dock inte 

hindra eller överklaga en kommuns beslut om översiktsplan.  

 

I regionplanen formuleras regionens samlade politiska ställningstagande för den 

fysiska regionala strukturen. Den regionala fysiska strukturen kan ses som en 

fortsättning av mellankommunala frågeställningar. Därmed är det i regionplanen 

statliga och regionala intressen möts och kan avgöras. Staten och regionen kan ha 

olika syn på den fysiska utvecklingen och hur avvägningar skall göras. En tidig 

samsyn mellan staten och regionen är önskvärd för att minska konflikter i 

planeringsprocesser och i avväganden som behöver göras i de mellankommunala 

frågorna. Upprättande och ändring av en regionplan enligt PBL följer i stort sett 

samma process som kommunala översiktsplaner. Precis som vid översiktsplaner 

ska länsstyrelsen belysa statens syn på regionplanens föreslagna mark- och 

vattenanvändning.  

Kommunalförbundslagen och mellankommunal planering 

Ett kommunalförbund kan bildas “För att ha hand om en eller flera kommunala 

angelägenheter får kommuner eller landsting sluta sig samman till 

kommunalförbund enligt bestämmelserna i denna lag. En sådan sammanslutning 

får också ske mellan kommuner och landsting”. Enligt kommunalförbundslagen är 

det upp till kommunerna att bestämma hur och med vad det gemensamma arbetet 

skall bedrivas. 
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Mellankommunal planering, GRs förbundsordning 

GR har som ändamål (3§ Förbundsordningen) att verka för samarbete över 

kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom 

ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal nytta och skapa 

mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka 

Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet 

är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom 

ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Förbundet har till uppgift att bland annat:  

• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, 

debatt och förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional 

karaktär.  

• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, 

remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i 

förhandlingar och överläggningar avseende frågor av kommunövergripande 

och strategisk karaktär.  

• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de 

enskilda kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva 

gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna. 

 

GR är en politisk styrd organisation som utses av medlemskommunerna. Det 

innebär att kopplingen till medlemskommunerna är stark och politiska 

överenskommelser som formas inom GR har legitimitet även för 

medlemskommunerna. GR innehade regionplaneuppdraget 1987–2018 i enlighet 

med dåvarande PBL och förbundsordning. GR:s förbundsordning kan anpassas så 

att GR tar en roll i en framtida regionplanering som skapar nytta och mervärde för 

medlemskommunerna.  

 

I rådslagsprocessen genomfördes fem rådslag 

kring dokumenten Uthållig tillväxt 2005, 

Strukturbild 2008 och Hållbar tillväxt 2013 

som antogs av medlemskommunerna. 

Rådslagen var politiskt drivna processer som 

resulterade i regionala överenskommelser. 

Dessa ligger i sin tur till grund för 

medlemskommunernas översiktsplanering. 

Från Strukturbilden: 

 

“Vi tar ett gemensamt ansvar för att den regionala 

strukturen är långsiktigt hållbar. Lokalt gör vi det genom 

att ta ansvar för våra delar av den regionala strukturen 

och genom att stödja övriga kommuner i att utveckla sina 

delar” 
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Kommunalt självbestämmande och regional beslutsrätt 

Det kommunala självstyret regleras i Regeringsformen. Kommunerna sköter lokala 

angelägenheter, regionen sköter regionala angelägenheter. Enligt kommunallagen 

får kommuner och regioner inte ha hand om sådana angelägenheter som enbart 

staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om. 

Detta följer av den grundprincip som inom EU kallas subsidiaritetsprincipen, det 

vill säga att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån. Till detta bör 

också läggas högre nivåers skyldighet att stödja lägre nivåer. Därav följer att en 

regionplan är vägledande och inte kan ta över en kommuns planering. Det är PBL 

som reglerar hur regionplanen utformas. 

Administrativ regional indelning 

Ny länsindelning skedde i Västsverige 1998 då Västra Götalands Län bildades av 

tre tidigare län. Hallands Län kvarstod som eget län. Samtidigt bildades Västra 

Götalandsregionen på prov. Vid regionbildningen övertog regionerna vissa 

uppgifter som tidigare låg på länsstyrelsen, bland annat ansvaret för regional 

utveckling. I övriga Sverige ombildades landstingen till regioner 2019. 

Administrativa indelningar har betydelse för hur en region styrs. Regionernas 

viktigaste ansvarsområde är hälso- och sjukvård. Ansvaret som regional 

kollektivtrafikmyndighet ligger oftast hos regionen. Regionen har ett 

utvecklingsansvar och utformar en regional utvecklingsstrategi (RUS).  
   

Västra Götalandsregionen i vänstra kartan och Region Halland i den högra. 

Göteborgsregionen med röd gränslinje.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lso-_och_sjukv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regional_kollektivtrafikmyndighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Regional_kollektivtrafikmyndighet
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Funktionell regional indelning 

Geografiska områden kan också definieras och indelas efter funktionella mönster. 

Det är ofta närhet, delaktighet, beroenden och andra samband som avgör. Exempel 

på indelningar: 

• Vattenskyddsområden avgörs av vattnets avrinning, en naturlig avgränsning. 

• Lokala arbetsmarknader som definieras av arbetspendling mellan 

kommuner. 

• Tätort som bygger på folkmängd samt avstånd mellan byggnader i ett 

område. 

 

För storstadsområdet Göteborg kan flera funktionella indelningar göras. I 

Göteborgs lokala arbetsmarknad (LA) ingår 27 kommuner med 2019 års definition 

(SCB). tre kommuner tillhör Region Halland, två kommuner tillhör Boråsregionens 

kommunalförbund och nio kommuner Fyrbodals kommunalförbund. Beroende på 

arbetsmarknadens utveckling, möjlighet att pendla och infrastrukturutbyggnad 

varierar antalet ingående kommuner. Med kortare restider kan människor pendla 

längre avstånd och därmed kopplas fler kommuner statistiskt in i en 

arbetsmarknadsregion. Kartorna indikerar att Göteborgs LA har utvidgats med fler 

kommuner över tid.   

 

 

Administrativt kontra funktionellt planeringsperspektiv 

Göteborgs lokala arbetsmarknad 2010 (t.v.) och 2019.  
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Regionplanering enligt PBL följer den administrativa indelningen som anges av det 

formellt utsedda regionplaneorganet. I Västsverige är det Västra 

Götalandsregionens och Region Hallands territoriella gränser. I takt med nya 

rörelsemönster där människor reser över längre avstånd minskar de administrativa 

gränsernas betydelse för den fysiska planeringen. Snarare ökar kraven på att 

vardagen ska fungera i termer av t.ex. offentlig service och kollektivtrafik oavsett 

vilken kommun man befinner sig i. 

 

I Bostadsplanekommitténs arbete kring regional planering, SOU 2015:59, vilket 

sedermera resulterade i den nya PBL, lyftes vikten fram av att planera i 

funktionella områden. Denna insikt delas av EU:s SPIMA-rapport där FUA, 

(Functional Urban Areas) lyfts fram som avgörande för en framgångsrik planering i 

storstadsregioner. I sin genomgång av regionplanering konstaterade 

Bostadsplaneringskommittén att den regionplanering som haft störst 

genomförandekraft var den som bedrivits i form av politiska överenskommelser, t 

ex inom GR. Även SKR menar att samhällsplanering måste bygga på funktionella 

samband, såsom gemensamma bostads- och arbetsmarknader. Regional fysisk 

planering som tar hänsyn till funktionella samband har med andra ord 

förutsättningar att vara mer ändamålsenlig än en som enbart förhåller sig till 

administrativa indelningar.  

 

Regionplanering över funktionella områden ställer krav på genomförandet. Varje 

lokal arbetsmarknad har sina förutsättningar och funktionella krav. Till skillnad 

från Stockholm och Skåne som består av 1 respektive 2 arbetsmarknader, är kraven 

större i Västsverige där det idag finns betydligt fler, utöver Göteborgs. En regional 

planering över ett större sammanhang behöver prioritera och besluta utifrån dessa 

olikheter. Det kan exempelvis handla om strategier för att knyta samman 

befolknings- och arbetsplatstäta områden med glesare geografier, eller att utveckla 

respektive bevara olika regionala värden. I den mån det finns ömsesidiga 

beroenden gäller det för regionplaneringen att hantera olikheter med strategier för 

att nå uppställda mål.  

Kommunalt-regionalt samspel 

Kommunerna har genom självstyret rollen att planera och ge de som bor och verkar 

de fysiska förutsättningarna för den framtida utvecklingen. Det är i kommunens 

översiktsplan som regionplanen kan ge vägledning. Vilka ställningstagande för 

regionens utveckling har beslutats i RUSen? Hur kommer regionen prioritera sin 

budget och investeringar som påverkar kommunen. Vilka strategiska val ger ett 

fysiskt uttryck i regionplanen och som därmed påverkar kommunens översiktliga 

planering? 

 

Kommunens översiktsplan och regionens regionplan har olika roller i 

planeringsprocessen. Överlappande strategiska val är önskvärt men kommer inte 

alltid vara möjliga. Kommunerna har frihet att inte följa regionplanens råd på 
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samma sätt som kommunen kan välja att följa nationella eller internationella 

överenskommelser. 

 

Exempel 

Regionen väljer att långväga resor av klimatskäl skall göras med kollektivtrafik och 

ske med järnväg. Regionen investerar i järnväg för att göra denna så attraktiv som 

möjligt. Syftet är att skapa en region där det går att arbeta och studera även om 

avstånden är långa. Kommunen kan välja att lokalisera bostäder och verksamheter 

i anslutning till stationer för att bejaka den regionala önskan att erbjuda ett 

hållbart resande. Kommunen kan även välja att planlägga mark på helt andra 

platser inom kommunen men då kommer dessa boenden få en annan regional 

uppkoppling till regionala målpunkter. Genom översiktsplanen kan kommunen 

välja i vilken utsträckning den lokala planeringen ska förhålla sig till regionala 

vägval. Varken stat eller region kan tvinga kommunen att planlägga efter 

regionplanen.  

 



 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 

  

   

Svar på remiss - Regional fysisk planering, 
regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen 

§ 275, 0335/21 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-24, med bilagor.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

 

 

 

Dag för justering 

2021-06-22 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Alex Andersson 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-22 



 

 

Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag 1 (2) 

  

   

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
från VGR om regional fysisk planering enligt 
plan- och bygglagen 

§ 146, 1957/21 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

Med hänvisning till fastighetskontorets tjänsteutlåtande avstyrker fastighetsnämnden 

Västra Götalandsregionens förfrågan att hemställa till regeringen om att ansvara för 

regional planering enligt plan- och bygglagen. 

Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som fastighetsnämndens yttrande över 

remissen. 

 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-14 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 

2021-06-21 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-14 



 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag 2 (2) 

   

   

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Thomas Larsson 

 



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vattennämnden, protokollsutdrag 1 (1) 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-16 

§ 130 0251/21 

Yttrande över remiss Regional fysisk planering, 
regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen 
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden beslutar att översända förvaltningens bedömning 

till kommunstyrelsen som svar på remissen. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2021-05-12 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-06-16 

 

Vid protokollet 

 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Sekreterare 

 

________________________ 

Emilia Dahlstedt 

 

 

Ordförande 

 

________________________ 

Claes Johansson 

 

Justerande 

 

________________________ 

Jöran Fagerlund 

 



 

 

Göteborgs Stad [Kultur], protokollsutdrag 1 (1) 

Utdrag ur protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-06-21 

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
från Västra Götalandsregionen – Regional 
fysisk planering, regionplaneorgan enligt 
plan- och bygglagen 

§ 148, 0326/21 

Beslut 
I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden avstyrker remiss Regional fysisk planering, regionplaneorgan 

enligt plan- och bygglagen från Västra Götalandsregionen. 

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande. 

Handling 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-24.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen.  

 

Dag för justering 

2021-06-23 

 

Vid protokollet 

 

Kultur 

 
  

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Thereze Almström 

 



 

Göteborgs Stad Miljö- och klimatnämnden, utdrag ur protokoll 1 (2) 
  

   

§ 148 Dnr 2021-6374  
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss Regional fysisk 
planering enligt plan- och bygglagen – VGR som 
regionplaneorgan, SLK 0566/21 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss Västra Götalandsregionen, Regional fysisk planering, 
regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-03 med bilagor. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från V och MP antecknar följande till protokollet: 
Vi delar förvaltningens uppfattning om att det är bra med regionalt samarbete och 
samplanering. Det remissunderlag som VGR har skickat ut gör det svårt att ta ställning 
till om en regional fysisk planering under PBL hade varit bra eller dåligt eftersom att 
formen för denna samverkan inte är satt. 

Precis som förvaltningen påpekar i sitt yttrande så är VGR är en komplicerad region som 
består av 49 kommuner med väldigt olika behov. Det är därför viktigt att staden fortsätter 
att ha en dialog både internt och med VGR framöver för att få fram former och strukturer 
som säkrar att inte stadens planer och mål omöjliggörs av regionala beslut där 
göteborgarna har haft begränsat inflytande. 

Ett aktuellt exempel på när Göteborgs behov får stå tillbaka till följd av regionala beslut 
är kollektivtrafiken där Västtrafiks budget och trafikplan leder till nedskärningar i linjer 
och turtäthet helt i motsats till kommunens inspel om behovet av utökad kollektivtrafik. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2021-06-18 
 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-06-15 



 

 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-06-15 

Göteborgs Stad Miljö- och klimatnämnden, utdrag ur protokoll 2 (2) 
   
   

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2021-06-21. 
 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 



 

 

Göteborgs Stad park- och naturnämnden, protokollsutdrag 1 (1) 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-21 

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
från Västra Götalandsregionen gällande 
regional fysisk planering, regionplaneorgan 
enligt plan- och bygglagen 

§ 132, 0366/21 
  

Beslut 
1. Park- och naturnämnden avstår från att ta ställning till remissen om regionplaneorgan 

enligt plan- och bygglagen (PBL) och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 

eget yttrande till kommunstyrelsen. 

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-26 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-06-22 

 

Vid protokollet 

 

Park- och naturförvaltningen 

 
  

Sekreterare 

Anders Grönberg 

 

 

Ordförande 

AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 

Martin Nilsson (MP) 

 



 

 

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 1 (1) 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-06-17 

Svar på remiss från Västra Götalandsregionen 
om regional fysisk planering enligt Plan och 
bygglagen - VGR som regionplaneorgan 

§ 291, 01980/21 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som trafiknämndens eget yttrande  

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-05-31 

Yrkanden 
Ordförande Toni Orsulic (M) yrkar bifall på trafikkontorets förslag.  

Propositionsordning  

Ordförande Toni Orsulic (M) finner att det bara finns ett förslag till beslut gällande bifall 

till trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt förslaget. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dag för justering 

2021-06-28 

 

Vid protokollet 

 

Trafiknämnden 

 
  

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 12 (19) 
   
   

Förslag till yttrande till Västra Götalandsregionen   Bilaga 10 
 

Till Västra Götalandsregionen 
regionstyrelsen@vgregion.se  

RS 2021–01146 

 

Göteborgs Stads yttrande gällande remiss om regional fysisk 
planering enligt PBL – VGR som regionplaneorgan 
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att 
ansvara för regional planering enligt PBL. 
Göteborgs Stad ser behov av ett större engagemang från VGR i en regional dialog kring 
fysisk planering i syfte att skapa en gemensam regional bild av mark- och 
vattenanvändning, samt hur den regionala utvecklingsstrategin (RUS) påverkar regionens 
fysiska utveckling. Det är även positivt att VGR och Göteborgs Stad utvecklar och 
förbättrar de samarbetsformer som finns i den regionala planeringen i dagsläget.  

Göteborgs Stad bedömer att det finns flera frågor inom den fysiska planeringen som 
behöver en stärkt regional dimension. Det handlar exempelvis om infrastruktur, regionalt 
tillväxtarbete, klimat- och miljöfrågor. VGR är dock redan idag ansvarigt organ för 
regionutveckling, länsplaneupprättare och kollektivtrafikhuvudman. Det är oklart om ett 
regionplaneorgan enligt PBL skulle förbättra den regionala planeringen. Det har inte varit 
möjligt att utifrån VGR:s remissunderlag och de remisskonferenser som erbjudits, bilda 
sig en tillräckligt tydlig uppfattning om vad det skulle innebära vare sig för regionen eller 
kommunen med en regionplan enligt PBL. Det framgår inte heller vilken ställning VGR 
själva tar i frågan, eller på vilket sätt regionen skulle kunna ta sig an uppdraget. 

I det fall VGR beslutar att gå vidare med en hemställan om regionplaneorgan till 
regeringen anser Göteborgs Stad att VGR, i dialog med kommunerna, 
kommunalförbunden och övriga berörda parter, behöver utreda frågan ytterligare och 
landa i ett konkret förslag som remitteras innan hemställan kan göras. Detta för att 
förtydliga hur ett regionplaneorgan skulle kunna organiseras och vilken geografisk 
avgränsning som skulle passa bäst i olika frågor. VGR behöver även utreda och förtydliga 
regionplanens förhållande till dels kommunerna och kommunalförbunden, dels 
Länsstyrelsen. 

I dagsläget ser Göteborgs Stad att det finns en del utmaningar med att forma ett 
regionplaneorgan enligt PBL. VGR består av 49 kommuner med stora skillnader mellan 
kommunerna och deras förutsättningar. Underlag som ska fungera för så många 
kommuner riskerar att bli alltför allmängiltiga. Å ena sidan är en regionplan tänkt att vara 
vägledande snarare än styrande, å andra sidan behöver den vara tillräckligt styrande för 
att få en önskad effekt utan att komma i konflikt med kommunernas översiktsplanering 
och det kommunala självstyret. Det finns en risk att regionplanen till slut landar på en så 
övergripande nivå att den inte kan fungera vägledande. Vidare ser Göteborgs Stad att 
behovet av samordnad planering inte alltid följer de administrativa gränserna, såsom 
exempelvis behovet av planering utifrån arbetsmarknadsregionen. Det finns dessutom 
redan idag regionala och delregionala planer utanför PBL som i sådana fall skulle behöva 
ses över och möjligtvis inkluderas i en regionplan enligt PBL. 

mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
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Göteborgs Stads sammanfattande bedömning är att VGR i detta läge inte bör hemställa 
till regeringen om att bli regionplaneorgan. Staden anser samtidigt att det är viktigt att 
arbeta vidare med frågan om en fördjupad dialog kring regional planering, vilket staden 
gärna medverkar i. 

Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 
Västra Götaland? 
Många planeringsfrågor går över kommungränserna och skulle kunna vinna på att beaktas 
ur ett regionalt perspektiv, till exempel planering av infrastruktur, kollektivtrafik och 
klimat- och miljöfrågor. Detta skulle kunna gynna förutsättningarna för en mer hållbar 
mark- och vattenanvändning på såväl kommunal som regional nivå. 

VGR är redan idag ansvarigt organ för regionutveckling, länsplaneupprättare och 
kollektivtrafikhuvudman. Att inom ramen för regional fysisk planering placera denna 
infrastrukturplanering i ett bredare sammanhang med till exempel bebyggelseutveckling 
skulle vara positivt. En samlad regional planering skulle eventuellt även kunna stärka 
förståelsen av relationen mellan stad och land. 

Göteborgs Stad bedömer emellertid att svaret på frågan i stor utsträckning är beroende av 
inriktningen för den regionala planeringen och hur den organiseras. Det är inte heller 
självklart att den regionala planeringen i VGR skulle vinna på att genomföras enligt PBL. 
Nedan redogörs för några aspekter att beakta kopplat till frågan om en samlad planering 
på regional nivå. 

Regional planering för att hantera komplexa utmaningar 
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större 
geografiska områden. Att samverka över administrativa gränser och planeringsområden 
blir därför allt viktigare och det finns ett behov av en regional bild för och gemensamma 
förhållningssätt för Västra Götalands fysiska strukturer. Detta lyfts bland annat i den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) VG2030. En gemensam bild över regionens 
framtida utveckling skulle exempelvis kunna stärka samspelet mellan 
bebyggelseutveckling, utveckling av kollektivtrafik och transportinfrastruktursatsningar. 
Det är den fysiska infrastrukturen (bostäder, lokaler, vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar 
och bredband) som knyter ihop människorna inom en region samt även mellan regioner. 
En region där detta samspel kan ordnas effektivt, ekonomiskt och snabbt kommer att ha 
en större tillväxtfördel jämfört med andra regioner. Men utan samordnad planering 
mellan bebyggelse och trafiksystem blir nyttan av ny infrastruktur liten och kostsamma 
infrastrukturinvesteringar måste därför gå hand i hand med en bebyggelseutveckling som 
understödjer transportsystemets funktion. Därför är det av central betydelse att 
kommunerna planerar bostäder och arbetsplatser så att den lokala och regionala 
närhetsaspekten inte går förlorad, vilket en gemensam regional bild skulle kunna bidra 
med. 

Västra Götaland har goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling men samtidigt 
står regionen inför flera stora utmaningar för att utvecklingen ska kunna fortsätta på ett 
hållbart sätt. Pendlingen och transportflödena förväntas öka, efterfrågan på att kunna 
etablera verksamhet är stor och efterfrågan på attraktiva boendemiljöer blir allt större. 
Med anledning av detta ser Göteborgs Stad att det finns ett behov av en tydligare regional 
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dimension på fysisk planering som hanterar mellankommunala och mellanregionala 
samhällsplaneringsfrågor. 

Regionplaneringens komplexa utmaningar är inte bara något som behöver hanteras inom 
den regionadministrativa gränsen. Det kan krävas en annan typ av regional samverkan 
eller planering som går utanför de regionala gränserna och som kanske inte kan rymmas 
inom PBL. Se vidare under Avgränsningar. 

Möjlighet att stå enad inför staten och EU 
En gemensam bild över regionens mark- och vattenanvändning skulle kunna stärka 
regionen genom att ge den en gemensam kontaktyta mot staten och i relationen med EU 
för de frågor som är gemensamma för alla kommuner i regionen. Det kan till exempel 
handla om att ansöka om EU-bidrag för samordnade större projekt. Det finns en potential 
i att VGR kan vara en sammanhållande länk för relevanta regionövergripande 
samverkansprojekt. 

Behov av dialog  
Göteborgs Stad ser staden en rad risker med regionplan inom PBL om inte ett beslut 
kring hemställan föregås av en gedigen process kring inriktning och samverkansstruktur. 
Risk finns annars å ena sidan att en regionplan utgår från minsta gemensamma nämnare 
för hela regionen och därmed blir ett alltför ospecifikt stöd för den enskilda kommunen. 
Å andra sidan finns risk att en regionplan blir allt för detaljerad, vilket kan innebära 
inskränkningar på det kommunala självstyret. Även om en regionplan endast är 
vägledande kan den i praktiken upplevas som styrande.  

Resurser hos VGR 
I remissunderlaget konstateras att framtagandet av en regionplan bland annat innebär 
behov av utökade resurser och kompetens. Det kan röra sig om ett tiotal tjänster. VGR ser 
inte resursfrågan som ett hinder för att bli regionplaneorgan. Det framgår dock inte av 
underlaget vad för slags resurser och kompetens som bedöms komma att behövas eller 
hur VGR avser att komplettera sin organisation utifrån behovet. Det är viktigt att det inte 
skapas ytterligare administration och längre ledtider, utan att det nya uppdraget bemannas 
så att det kan utföras effektivt.  

En stor fråga som återkommer i stadens remissvar är hur VGR ska hantera kommunernas 
olika behov, förutsättningar och möjligheter, exempelvis utifrån ett stad-land-perspektiv. 
Det framgår inte av remissunderlaget hur VGR utifrån ett möjligt 
regionplaneorgansperspektiv skulle kunna hantera de stora inomregionala skillnaderna. 
En fråga är exempelvis på vilka grunder VGR skulle prioritera ett utvecklingsbehov i en 
del av regionen framför ett annat. 

Göteborgs Stad vill även i sammanhanget framhålla att behovet av ett större engagemang 
från VGR inom dialogen om regional mark- och vattenanvändning är starkt kopplat till 
behovet av förstärkta resurser och kompetenser hos VGR. Detta är nödvändigt även 
utanför rollen som regionplaneorgan enligt PBL. 

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen? 
Gemensamt för många samhällsutvecklingsfrågor är att de är av mellankommunal 
och/eller mellanregional karaktär. I en eventuell regionplan skulle det kunna vara möjligt 
att förtydliga regionala principiella ställningstaganden i frågor som har stor betydelse 
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regionalt och samtidigt potentiellt stora effekter för markförsörjningen och på den 
kommunala planeringen.  

Göteborgs Stad anser att det finns ett stort behov av att stärka den rumsliga aspekten av 
den regionala planeringen, särskilt i storstadsregionen. Även om VGR skulle få rollen 
som regionplaneorgan skulle kommunerna fortsatt självständigt ansvara för sin 
översiktsplanering. Göteborg har i framtagandet av förslag till ny översiktsplan försökt att 
samla grannkommuner och kommunalförbund kring vissa frågor för att bättre svara upp 
mot mellankommunala frågor. Men konstaterar samtidigt att 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 
skulle därför vara positivt att tillföra ett fysiskt perspektiv till de regionala 
utvecklingsstrategierna att hantera ”skarpt” inom ramen för respektive kommuns 
översiktsplan. 

Denna frågeställning är generellt sett svårbedömd utifrån befintligt remissunderlag där 
det saknas uppgifter om vilken omfattning och påverkan en eventuell regionplan skulle 
kunna få på kommunal nivå, samt hur arbetet skulle kunna organiseras och samordnas. 
Nedan presenteras ett antal aspekter att beakta i det fortsatta arbetet. 

Avgränsningar 
Göteborgs Stad anser att definitionen av regional nivå behöver nyanseras. Det finns 
frågor som det finns behov av att samverka kring på regional, delregional och 
mellankommunal nivå. En eventuell regional fysisk planering behöver hantera frågor på 
samtliga dessa nivåer och bygga på en förståelse av funktionella samband snarare än 
geografiska avgränsningar. Regionens geografiska avgränsning sammanfaller inte alltid 
med funktionella områden, såsom arbets- och bostadsmarknaden, storstadsregion och 
vattenavrinningsområden. Det är i nuläget tveksamt om denna möjlighet följer med 
regionplanering inom ramen för PBL. Vidare kan en plan för hela regionen i alla frågor få 
svårt att ge tydlig vägledning. Göteborgs Stad anser att avgränsningsfrågan behöver 
bearbetas inför en eventuell hemställan om att bli regionplaneorgan. 

I remissunderlaget nämns att regionala frågor är sådant som berör fler än två kommuner. 
Göteborgs Stad vill framhålla att många frågor av ren mellankommunal karaktär i första 
hand bör hanteras direkt mellan berörda kommuner.  

Göteborgs Stad anser även att det är viktigt att den eventuella regionala 
planeringsorganisationen kompletterar den kommunala planeringen och inte fokuserar på 
frågor för vilka den huvudsakliga kompetensen finns inom kommunen eller på 
länsstyrelsen. 

Regionplanens innebörd i praktiken 
Enligt PBL är en regionplan inte juridiskt bindande utan ska utgöra ett stöd för 
planeringen inom kommunen. Det är dock oklart hur styrande en regionplan är eller borde 
vara. VGR beskriver själva funktionen som ”stödjande”, ”underlättande”, och ett 
”underlag för bedömningar och avvägningar”. Det är svårt att utläsa om en eventuell 
regionplan för VGR skulle kunna bli indirekt bindande om länsstyrelsen skulle hänvisa 
till den i sina styrande beslut. Det finns en risk för att det kommunala självstyret 
påverkas. Det finns även oklarheter i relationen och ansvarsfördelningen mellan regionen 
och länsstyrelsen framförallt vid granskning av översiktsplaner i relation till en 
regionplan. 
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Nationella mål och genomförande av Agenda 2030 
En eventuell regionplan skulle kunna utgöra ett viktigt verktyg i arbetet med att nå 
nationella mål och genomförandet av Agenda 2030. Regionplanen bör i sådana fall 
innebära en konkretisering av hur utvecklingen i länet förhåller sig till relevanta mål och 
visa hur regionen utifrån de specifika förutsättningar som råder där kan bidra till att nå 
målen. Vidare bör planen innebära ett stöd till kommunerna vid hantering av nationella 
mål och Agenda 2030 i översiktsplaneringen, bland annat genom samordning av fysiska 
strukturer, tillgänglighet och hållbar markanvändning. 

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att 
samverka kring på regional nivå? 
Göteborgs Stad ser att det finns flera områden som är i behov av förstärkt regionalt 
engagemang. Det är dock i nuläget svårt att avgöra om det skulle vara fördelaktigt om 
den regionala fysiska planeringen skulle göras inom ramen för 7 kap PBL. Den helt 
konkurrensutsatta bredbandsverksamheten exempelvis, behöver transparent samordning 
och dialog mellan regionen och kommunerna för att kunna fungera i en regionplan på ett 
bra sätt. 

Nedan listas exempel på frågor som staden ser behov av regional samverkan, oavsett om 
det är inom ramen för PBL eller inte. Flera av dessa områden lyfts även i VG2030. 

Mobilitet, bebyggelseutveckling och Göteborgs roll som regionkärna 
En utvidgad region och arbetsmarknad med ökad rörlighet ställer ökade krav på 
trafikinfrastrukturen och inte minst att kunna använda ett klimatsmart och funktionellt 
transportsystem. Som regionens kärna spelar Göteborg också en särskild roll för till 
exempel näringsliv och akademi, och som handelsdestination och kluster för innovation. 

Det finns behov av samverkan kring transportinfrastruktur, kollektivtrafik, lokalisering av 
logistikcentraler, omlastningscentraler och transportintensiva verksamheter. En större 
samverkan kring samhällsplanering i stort inom arbetsmarknadsregionen kan påverka 
lokalisering av bostäder och verksamheter och indirekt påverka den trafikpåverkan som 
Göteborgs Stad får genom omkringliggande kommuners planering. 

Bostadsförsörjning 
Här handlar det framförallt om behov av ett gemensamt kunskapsunderlag. Såväl 
arbetsmarknaden som bostadsmarknaden är regionala där utbud och efterfrågan varierar 
mellan olika delar av regionen och mellan olika grupper i befolkningen. Samtidigt är 
Göteborg motor i arbetsmarknadsregionen och bostadsbeståndet i Göteborg utgör nästan 
60 procent av hela Göteborgsregionens (GR) bestånd. Cirka 75 procent av alla hyresrätter 
och drygt 70 procent av alla bostadsrätter i GR ligger i Göteborg. Nästan en tredjedel av 
småhusen i GR ligger i Göteborg. 

En regional fysisk planering enligt PBL skulle innebära att en ny nivå och process införs i 
planeringssystemet. Konsekvensanalysen i förarbetena till lagändringen som ligger till 
grund för den här remissen pekar dock på att det förväntas ge små effekter på 
bostadsbyggandet. Det riskerar därför att bli en process med svagt genomslag eftersom 
varken kommuner eller aktörer på bostadsmarknaden ser någon direkt påverkan på 
bostadsbyggande eller investeringsvilja av att en regional fysisk planering enligt PBL 
införs. Den kommunala planeringen är en grundläggande förutsättning för 
bostadsbyggandet, men andra faktorer som till exempel efterfrågan på nybyggda 
bostäder, höga produktionskostnader, kapitaltillgång och investeringsvilja påverkar takten 
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i bostadsbyggandet mycket tydligt. Göteborgs Stads bedömning är att ett införande av 
regional fysisk planering enligt PBL därför skulle ha en mycket begränsad effekt på detta. 

Utifrån ett jämlikhetsperspektiv finns potential att samarbeta kring bostadsförsörjning 
framförallt inom arbetsmarknadsregionerna och inte hela VGR. 
Bostadsförsörjningsansvaret åligger kommunerna men lösningen på bostadsbristen är 
inget en enskild kommun kan driva på själv, utan här behövs såväl en samlad regional 
som nationell strategi. 

Det behövs olika typer av insatser för människor som av olika anledningar inte kommer 
in på den ordinarie bostadsmarknaden eller som på grund av bostadsbristen lever i olika 
former av utanförskap. Det behövs även, förutom ett bostadsbyggande som motsvarar 
behoven, en välfungerande arbetsmarknad där det finns förutsättningar för fler 
människors egenförsörjning. Det behövs en god inkomstutveckling som stärker 
människors möjligheter att på egen hand efterfråga en ändamålsenlig bostad. För att 
skapa likvärdiga förutsättningar på bostadsmarknaden behövs även i ett längre perspektiv 
en god och likvärdig utbildning bland barn och unga i regionen. 

Svårlokaliserade funktioner med regional nytta 
Det kan till exempel handla om anläggningar för avfall, täkter, schaktmassor eller 
depålägen och uppställningsspår. 

Inom avfallshanteringsområdet är det främst avseende lokalisering och behov av 
behandlingsanläggningar som en eventuell regional fysisk planering skulle bidra. 
Lokalisering av större anläggningar för sortering, mellanlagring, återvinning, 
energiåtervinning och deponering av alla slags avfall bör kunna samordnas regionalt. Ett 
underlag om regionala behov och lämpliga lokaliseringar kan då bidra till att stärka de 
kommunala avfallsplanerna och översiktsplaneringen samt underlätta för 
verksamhetsutövares samverkan med miljömyndigheter i frågor om miljötillstånd. 

Vatten och avlopp 
Frågor om vattenförsörjning, recipientarbete för att nå miljökvalitetsnormer (MKN) samt 
avloppsrening är exempel på sådant som sträcker sig långt utanför den enskilda 
kommunen och skulle kunna samordnas. 

En eventuell samlad fysisk planering skulle stärka och möjliggöra en bättre hantering av 
vattenförsörjnings- och recipientintressen inom regionen, inte minst med tanke på 
klimatförändringar där både mer och mindre vatten är att vänta, vilket innebär att en 
vattenbalans blir än svårare att nå. Att upprätthålla en god vattenförsörjning för Göteborg 
blir betydligt robustare och säkrare genom samverkan i ett regionalt perspektiv. De 
vattenresurser som används i Göteborg finns i grannkommunerna. 

Energiförsörjning 
Framöver kommer det att vara viktigt att samverka kring planering av nya komponenter i 
energisystemet såsom vätgas, CCS (Carbon Capture and Storage), flexibilitetsmarknader 
och en ökad elektrifiering av samhället, för att få ett kostnadseffektivt och hållbart 
framtida energisystem. En god och stabil elförsörjning är identifierad som en 
förutsättning för omställningen av transport- och industrisektorn. Här skulle VGR kunna 
ha en sammanhållande roll. 
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Fjärrvärmen är till viss del regional, genom sammanbyggda lednings- och 
distributionssystem mellan närliggande kommuner, och i dagsläget hanteras dialogen med 
de berörda kommunerna oftast direkt genom kontakter mellan energibolagen. I takt med 
en ökad elektrifiering kommer fjärrvärmen att spela en än viktigare roll för att klara av 
det ökade effektbehovet av el. Och kommer att vara en del av lösningen för att möjliggöra 
elektrifieringen. Ur det perspektivet kan en eventuell regional planering bidra för att lyfta 
fjärrvärmens roll i den fortsatta omställningen. Planering och samordning mellan 
kommunerna gällande fjärrvärme sker idag och det krävs inte ett regionplaneorgan för att 
det ska fungera. Däremot är det positivt att öka samsynen och förståelsen av fjärrvärmens 
roll i energisystemet. VGR är även en stor fjärrvärmekund, genom de fastigheter som 
regionen förfogar över, och kan även i den egenskapen påverka i positiv riktning för att 
minska andelen el i uppvärmningssektorn. 

Risk och säkerhet 
Ett flertal riskfrågor är gemensamma över regionen och andra kan få effekter på andra 
platser. Exempel på det är Göta älvs dalgång (geoteknik), hantering av klimatfrågor 
(stormbarriärer), dricksvattenförsörjning och minimering av översvämningsrisker från 
höga flöden i de vattendrag som rinner genom flera kommuner. 

Natur och miljö 
Här handlar det exempelvis om natur- och kulturvärden med flera ekosystemtjänster, grön 
infrastruktur, jordbruksmark, friluftsliv, hållbar livsmedelsproduktion/ 
självförsörjningsgrad (sambandet mellan stad och land). 

Kultur och kulturmiljö 
Att på ett tydligt sätt samverka kring kulturmiljöfrågor och kulturplanering ur ett mer 
breddat kulturperspektiv bedöms som intressant och nödvändigt i ett regionalt perspektiv. 
Sådan samverkan finns redan idag men skulle kunna utvecklas ytterligare. 

Utbildning och nätverkande för att höja den samlade kunskapsnivån 
Detta ger också fler möjligheter till samarbeten över kommungränser och gemensamma 
projekt. 

Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 
Remissunderlaget saknar förslag på organisation och inriktning för den regionala 
planeringen. Det är därför svårt att idag bedöma hur en ändamålsenlig 
samverkansstruktur skulle kunna se ut. 

VGR är en förhållandevis stor region med 49 kommuner som skulle behöva komma 
överens för att forma en eventuell regionplan. Det kan komma att uppstå svårigheter i 
samverkansformerna med tanke på kommunernas olikheter. Det finns en risk att 
processtiderna för en regional planering enligt PBL skulle bli långa och att komplexiteten 
skulle bli hög, särskilt i frågor som berör hela eller stora delar av regionen. 

Göteborgs Stad anser att dialogen mellan kommunerna och regionen är avgörande för att 
en eventuell regionplan ska få en stark förankring och bli ett relevant planeringsdokument 
för hållbar utveckling. Regionens samverkan bör i sådana fall inte enbart ske via 
kommunalförbunden utan även direkt med kommunerna. Staden ser att både 
förtroendevalda och tjänstepersoner samt regionala och nationella myndigheter behöver 
ingå i samverkan. Inom arbetet med RUS finns redan etablerade strukturer för den 
politiska regionala samverkan som VGR skulle kunna utgå ifrån. 
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Det är viktigt att framtagandet av en eventuell regionplan i möjligaste mån synkroniseras 
med kommunernas egna planeringsprocesser för att minska administrationen och 
tidsåtgången för samtliga aktörer. Det är också viktigt att ansvarsfrågor mellan 
länsstyrelse och regionplaneorgan följer en tydlig process så att en regionplan stödjer 
respektive instans arbete. Framtagandet skulle kunna lägga en god grund för samarbete 
mellan region/kommuner och länsstyrelse för att nå de mål som sätts upp. 

Det finns redan idag flera aktiva kommunnätverk som fungerar bra. Ifall VGR vill arbeta 
med att ta fram en regionplan skulle det vara positivt använda de nätverk som finns för att 
få med så många perspektiv som möjligt. Kommunalförbunden bedriver idag arbete med 
delregionala strukturbilder, något som skulle kunna vara ett arbete att dra lärdom av och 
bygga vidare på. Göteborgs Stad har goda erfarenheter av regional planering inom ramen 
för GR. Samtidigt har det också funnits brister kring hur processerna för inspel till och 
framtagande av nationell och regional plan för infrastrukturens utveckling har fungerat. 
Innan detta kan lyftas fram som en möjlig samverkansform behöver dess för- och 
nackdelar belysas tydligare. Det finns i dagsläget inte någon formell möjlighet att som 
storstad föra dialog med vare sig VGR eller staten/Trafikverket. 

Det är viktigt att undvika att VGR utvecklar en egen organisation som blir ytterligare en 
nivå av planering att förhålla sig till. VGR bör hantera de frågor som inte hanteras i 
kommunernas översiktsplaner eller i statliga planer och program. 

Göteborgs Stad anser att VGR behöver utreda frågan om samverkansstruktur vidare i 
samråd med de fyra kommunalförbunden och kommunerna för att sedan återkomma med 
ett mer konkret förslag. 
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