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§ 13  Ärendenummer RUN 2021/265 

Yttrande över Nybro 2040 - en sammanhållen stad, 
fördjupad översiktsplan 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens presidium föreslår att regionstyrelsen antar 
redovisat yttrande som sitt svar på Nybro kommuns remiss över 
samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2040. 
Yttrandet överlämnas till Nybro kommun samt till Länsstyrelsen i Kalmar 
län för kännedom. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2040. För Region 
Kalmar län är det betydelsefullt att bistå kommunen med underlag och inspel 
vad gäller regionala mål, planer och program som är relevanta för 
kommunens översiktsplan, se 3 kap. 5 § 2 punkten i Plan- och bygglagen. 

Sammanfattning 
Region Kalmar län är positiva till att Nybro kommun (kommunen) arbetar 
med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Vikten av en 
aktuell och tydlig översiktsplan som ger direktiv om kommunens framtida 
inriktning för mark- och vattenanvändning ökar ständigt. Det blir allt mer 
märkbart att kommunernas roll gentemot regional och statlig nivå vad gäller 
exempelvis infrastrukturplanering kräver tydliga ställningstaganden i 
översiktsplanerna. För att alla myndigheter berörda av fysisk planering ska 
kunna samordna och bistå varandra, kommer styrande dokument att vara 
avgörande. 
 
Kommunen har enligt Region Kalmar län på ett tydligt sätt lyckats få in 
hållbarhetsdimensionerna, och då inte minst barnperspektivet, i denna 
översiktsplan. Region Kalmar län ser att kommunens val att ta fram en 
hållbarhetsbedömning tillsammans med ambitiösa målområden och 
planeringsinriktningar har varit lyckat. Vad Region Kalmar län efterfrågar 
till det fortsatta planeringsarbetet är företrädesvis mer fokus på 
omvärldsbevakning, framtidsfrågor och Nybro stads roll regionalt och 
storregionalt. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 
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2. Yttrande – Nybro kommuns samrådsförslag till fördjupad 
översiktsplan för Nybro stad, ”Nybro 2040”, Nybro kommun, 
Kalmar län 

 
 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen 
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