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§ 243 Dnr KS 2021/00200 

Remiss från Västra Götalandsregionen om regional fysisk 
planering PBL- VGR som regionplaneorgan RS 2021-01146 

Sammanfattning 

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. Region Östergötland å andra 

sidan bedriver regional fysisk planering utanför PBL. Som ett led i att åstadkomma mer 

enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas av den nya lagen. 

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 frågat Västra Götalandsregionen 

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

Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på beredningen 

för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 

från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 

Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan 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. 

Uddevalla kommun har i tjänstemannasamråd svarat på varje fråga. Uddevalla kommun 

anser att ökad samverkan inom olika områden med koppling till fysisk planering inte 

väger upp det negativa effekterna av att VGR blir regionplaneorgan enligt PBL. En 

regionplan enligt PBL skulle innebära fördröjningar i våra beslutsprocesser och även 

skapa nya instanser. Med detta sagt anser Uddevalla kommun att VGR inte ska 

hemställa regeringen om att bli regionplaneorgan enligt PBL då vi anser att en 

regionplan skulle innebära att ett urval över det kommunala självbestämmandet görs. 

Beslutsunderlag 

Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som  

regionplaneorgan, 2021-03-15 

Uddevalla kommuns svar på frågeställningarna, 2021-08-30 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2021-06-18 

 

Yrkanden 

Kommunstyrelsens samtliga ledamöter yrkar bifall till följande ändring av förslaget i 

handlingarna. 

 

Uddevalla kommun anser att Västra Götalandsregionen inte går vidare med hemställan 

om att bli regionplaneorgan enligt PBL. Ett arbete bör dock snarast inledas där region, 

kommuner och kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/områden inom fysisk 

planering som är viktiga och/eller angelägna att samverka kring. 
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Forts. § 243 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att Uddevalla kommun anser att Västra Götalandsregionen inte går vidare med 

hemställan om att bli regionplaneorgan enligt PBL. Ett arbete bör dock snarast inledas 

där region, kommuner och kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/områden 

inom fysisk planering som är viktiga och/eller angelägna att samverka kring. 

 


