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Beslut 

Förslaget t i l l svar på yttrandet över RUFS 2010 bifalls. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har den 13 december 2013 inkommit med en skrivelse i 
ärendet. Av skrivelsen framgår att den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2010, har fungerat som länets regionplan och regionala 
utvecklingsprogram i tre år. Under perioden 1 oktober - 20 december pågår en 
remiss om RUFS 2010:s aktualitet och användbarhet. Stockholms Läns Landsting 
(SLL) vi l l få synpunkter för att göra genomförandet av RUFS 2010 mer kraftfullt 
fram ti l l 2016, då planen slutar gälla. Men vad har hänt i regionen och omvärlden 
sedan den antogs? Hur används RUFS 2010? Och är den aktuell? Planens 
legitimitet och styrka bygger på att innehållet upplevs som relevant och aktuellt av 
regionens aktörer. I remissen finns därför ett antal frågor som SLL önskar få svar 
på: 

1. Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
2. Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 

arbete? 
3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram t i l l idag, och hur kan det 

stärkas ytterligare? 
4. Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 
5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
7. Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 
8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från 

Genom att föra en dialog om aktualitet och användbarhet, och att få bättre insikt om 
regionens behov, skapas också möjligheter att påbörja programarbetet för en ny 
regional utvecklingsplan. SLL presenterar ett underlag om RUFS 2010:s aktualitet 
och användbarhet och vil l att remissinstanserna, utifrån sina perspektiv, 
kommenterar RUFS 2010:s aktualitet och användbarhet. 

Eskilstuna - den stolta Fristaden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen 

Eskilstuna 
kommun 

Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2014-01-14 

Sida 

2(2) 

Yrkanden 

Jimmy Jansson (S) yrkar bifall t i l l kommunledningskontorets förslag. 
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KSKF/2013:491 

Eskilstuna 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma 
aktualitet och användbarhet 

Förslag till beslut 
Bifalla förslaget t i l l svar på yttrandet över RUFS 2010. 

Ärendebeskrivning 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, har 
fungerat som länets regionplan och regionala utvecklingsprogram i tre år. Under 
perioden 1 oktober - 20 december pågår en remiss om RUFS 2010:s aktualitet och 
användbarhet. Stockholms läns landsting (SLL) vi l l få synpunkter för att göra 
genomförandet av RUFS 2010 mer kraftfullt fram t i l l 2016, då planen slutar gälla. 
Men vad har hänt i regionen och omvärlden sedan den antogs? Hur används RUFS 
2010? Och är den aktuell? Planens legitimitet och styrka bygger på att innehållet 
upplevs som relevant och aktuellt av regionens aktörer. I remissen finns därför ett 
antal frågor som SLL önskar få svar på: 

1. Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
2. Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete? 
3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram t i l l idag, och hur kan det 
stärkas ytterligare? 
4. Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 
5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
7. Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 
8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från 

Genom att föra en dialog om aktualitet och användbarhet, och att få bättre insikt 
om regionens behov, skapas också möjligheter att påbörja programarbetet för en ny 
regional utvecklingsplan. SLL presenterar ett underlag om RUFS 2010:s aktualitet 
och användbarhet och vi l l att remissinstanserna, utifrån sina perspektiv, 
kommenterar RUFS 2010:s aktualitet och användbarhet. 
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Synpunkter 
Eskilstuna kommun har valt att slå ihop vissa av remissens frågeställningar enligt 
nedan: 

Anger RUFS 2010 :s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
Visionen innebär att Stocldiolmsregionen ska bli Europas mest attraktiva 
storstadsregion år 2030. En region där många vi l l bo, leva och verka i framtiden. 
Målen slår fast vad regionen måste uppnå för att bli mer attraktiv. 

Eskilstuna kommun framhåller att vision och målen i RUFS 2010 känns relevanta 
och aktuella. Styrkan med en regional utvecklingsplan är dess långsiktiga 
tidshorisont 2030/2050.1 kommande programarbetet där RUFS 2010 revideras bör 
dess aktualitet prövas samtidigt som långsiktiga visioner och mål värnas för att 
stärka planens legitimitet. 

Eskilstuna kommun ser positivt på att traditionella sak- och sektorsområden 
frångåtts genom RUFS 2010:s utmaningar vilka skapade en bas vid framtagande av 
mål och strategier. 

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 
arbete? 
Eskilstuna kommun blir en allt mer integrerad del av Stockholm-Mälarregionen. 
Det gäller i särskilt hög grad angränsande kommuner och kommunerna utmed de 
stora kommunikationsstråken. Samverkan sker även mellan kommuner i olika län 
genom ti l l exempel en önskan om förkortade restider mellan Eskilstuna och 
Västerås. Eskilstuna kommun har haft god användning av främst Målbildför östra 
Mellansverige men även Storregional ortsstruktur i östra Mellansverige och 
Storregional godsstruktur för Östra Mellansverige vid framtagande och dialog 
kring kommunens nyligen antagna översiktsplan samt dess mål för den fysiska 
planeringen. Genom RUFS 2010:s fysiska dimension ger den regionala 
utvecklingsplanen stöd för den översiktliga planeringen och hjälper t i l l att möta nya 
PBLs krav på att den översiktliga planeringen ska relateras t i l l regionala och 
nationella mål. 

Eskilstuna kommuns översiktsplan strävar efter att skapa ökade förutsättningar för 
kommunen som en del i en funktionell region, där långsiktiga samarbeten kan höja 
regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Detta gäller energi, teknisk försörjning, 
kommunikation, handel, bostadsförsörjning såväl som blå- och grönstruktur. 
Många av planeringsfrågorna är av mellankommunal karaktär och gör regionala 
avtryck. RUFS 2010 har använts i diskussioner kring framtida 
infrastruktursatsningar samt vid framtagande av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. 

De långsiktiga framtidsbilderna s.k. "framskrivningar" (ej prognoser eller 
scenarier) av befolkningen, sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen ger 
underlag för att belysa strategiska frågor på kommunnivå. 
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Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det 
stärkas ytterligare? Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, 
från ert perspektiv? 
Eskilstuna kommun ställer sig positiva t i l l ökad delaktighet och dialog i 
revideringsarbetet av RUFS 2010 och föreslår ökat fokus på storregionala samband 
i text och karta t.ex. gällande bostadsförsörjningsfrågor, logistik, 
kollektivtrafikförsörjning och miljö/riskfaktorer. 

Stockholms län utgör den administrativa gränsen för regionplanen vilket i vissa fall 
i RUFS 2010 kan ses som en svaghet. Samspelet med olika aktörer i kringliggande 
län i östra Mellansverige kunde stärkas. Många av dagens planeringsfrågor är av 
mellankommunal karaktär och gör regionala avtryck -även över länsgränser. För 
att nå målen; En öppen och tillgänglig region, En ledande tillväxtregion, En region 
med god livsmiljö och En resurseffektiv region krävs ett ökat samspel även utanför 
administrativa länsgränser. 

Eskilstuna kommun ser positivt på att Tillväxt, miljö och regionplanering arbetar 
med GIS för att skapa förutsättningar för effektiv informationshantering av 
geografisk information. GIS används i analyser och presentationer av statistik 
vilket ligger i linje med Eskilstuna kommuns GIS-arbete. Många av kartorna i 
RUFS 2010 "slutar" dock vid länsgräns trots att frågan är av storregional karaktär 
t.ex. vattenskyddsområden, blå- och grönstruktur. Att använda GIS i högre grad 
borde generera ökade möjligheter att samnyttja/dela information och se frågor i ett 
bredare perspektiv. 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
Eskilstuna kommun anser i linje med Regionförbundet Sörmland att presentationen 
av målbilden för östra Mellansverige bör utvecklas i RUFS 2010. Den 
storregionala målbilden som idag presenteras är bra men skulle kunna bli än mer 
mångfacetterad. Bland annat skulle tematiska 
områden, såsom funktionella sammanhang, som ti l l exempel bostadsförsörjning 
och konsekvenser av den funktionella arbetsmarknaden ytterligare kunna 
tydliggöras. 

Dessa är områden anser sig Eskilstuna kommun ha goda förutsättningar att 
komplettera och stödja utvecklingen i Stockholms län: 

o arbetskrafts- och kompetensförsörjning 
o kombiterminal, logistikpark och flygplats 
o bostadsbyggande 
o fritids-, rekreation- och naturvärden 

År utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
Eskilstuna kommun bedömer utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande vara 
relevanta. Genom förbättrade transportmöjligheter via Svealandsbanan kommer 
dock arbets- och bostadsmarknad i Stockholm-Mälarregionen att stärkas vilket 
borde synliggöras ytterligare vid revidering av RUFS 2010. 
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Klimatförändringen är ett faktum, som förutsätter en förändrad livsstil, vår 
energianvändning t i l l bostäder och våra vanor att transportera oss i vardagen. Om 
vi ska kunna hejda klimatförändringarna måste utsläppen minskas kraftigt. En 
samordning mellan klimateffektiv uppvärmning, transportinfrastruktur och 
bostadsplanering blir i det sammanhanget en nyckelfråga. För att arbeta med 
utmaning 4: Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet 
som möjliggör ekonomisk tillväxt anser Eskilstuna kommun att ett storregionalt 
angreppssätt krävs. 

Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 
Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från 
Eskilstuna kommun anser att ökat fokus borde ligga vid Stockholm-Mälarregionen. 
Målbilden på lång sikt fram t i l l 2050 borde konkretiseras. En flerkärnig och tät 
region borde inkludera kommunerna i Mälarregionen med en så pass lång 
tidshorisont. Utöver konkreta infrastruktursatsningar borde blå- och grönstruktur, 
vattenförsörjning och miljö och riskfaktorer kunna lyftas i högre grad. För 
Eskilstuna kommuns del är ökat fokus på kompetens och arbetskraftsförsörjning av 
intresse att konkretisera ytterligare. 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Pär Eriksson 
Kommundirektör 

Kristina Birath 
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör 

Beslutet skickas till: 
SLL 
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