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KS § 172 Dnr KS 187/2013  

 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 

RUFS 2010, remiss 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Hallsbergs kommun yttrar sig i enlighet med vad som anges nedan. 

Ärendet 

 

Hallsbergs kommun har från Stockholms läns landsting fått rubricerat 

material på remiss för att lämna synpunkter på aktualitet och använd-

barhet. 

 

RUFS är Stockholmsregionens motsvarighet till vår egen regions 

regionala utvecklingsprogram, RUS.  

 

I bilaga finns remisshandlingen. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen, som har tagit del det förslag till svar som 

nu är föremål för behandling i Örebro läns landsting, lämnar följande 

förslag till svar. 

 

Hallsbergs kommun yttrade sig 2008 över förslaget till RUFS. Av det 

yttrandet framgår bl a att vikten av Hallsberg som en nod för intermodal 

trafik i landet och i Europa borde göras tydligare och att kapacitetsbrister 

på järnvägen är hindrande för tillväxt och utveckling. Dessa synpunkter 

kvarstår och är av stor vikt för den gemensamma utvecklingen av hela 

Mälardalsregionen och östra Sverige. 

 

Det pågår nu ett storregionalt planeringsarbete under ledningar av 

Mälardalstrafik AB (MÄLAB) för att förbättra den regionala tågtrafiken i 

Östra Mellansverige till 2017 (Trafikplan 2017). I RUFS 2010 finns 

uttryck (bl a i kartan över ”Storregional ortsstruktur”) att det planeras för 

ett regionaltågssystem. Beskrivningarna över detta regionaltågssystem är 

emellertid vaga. Det hade sannolikt underlättat genomförandet av 

Trafikplan 2017, om beskrivningen av det framtida regionaltågssystemet 

varit tydligare i RUFS 2010. Det är också oklart från Stockholms läns 

landstings sida om Trafikplan 2017 är en del i genomförandet av RUFS, 

eller om det regiontågssystem som beskrivs i RUFS 2010 åsyftar ett annat 

trafiksystem. Det vore en styrka att RUFS 2010 haft en ambition att ta 

fram en storregional målbild. I huvudsak belyser RUFS 2010 de 

kringliggande länens betydelse för Stockholms län  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

   2013-12-03 

   

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

   

 

25 

KS § 172 forts 

 

utvecklingsförutsättningar på ett tillfredsställande sätt. Kommunen anser 

dock att förankringen av den gemensamma målbilden har varit bristfällig. 

Den bör därför betraktas som Stockholms län syn på omvärlden, snarare 

än en gemensam målbild. En annan svaghet i RUFS bedöms vara att 

RUFS inte tar tydlig ställning utanför strukturbilden om riktning och 

angelägenhetsgrad för internationella stråk. RUFS saknar skrivningar om 

Stockholmsregionens betydelse för utvecklingen av de nationella 

transportsystemen. Det gäller såväl utbyggnad av infrastruktur som 

utveckling av trafikering i systemen. Stockholmsregionens närvaro och 

engagemang i utvecklingen av infrastruktur och trafikering i 

transportsystemet är viktig.  

 

RUFS 2010 är Stockholms läns regionplan. Kommunen anser att det är 

en styrka att RUFS 2010 tydligt lyfter fram de storregionala sambanden; 

att Stockholmsregionens utveckling är beroende av vad som sker i de 

övriga Mälardalslänen. I nuläget finns det en bred politisk uppslutning 

kring det storregionala samarbetet En Bättre Sits. En Bättre Sits leds idag 

av länsplaneupprättande organ samt regionala kollektivtrafikmyndigheter 

i Östra Mellansverige. För de kommande åren finns det en ambition att 

landa i gemensamma prioriteringar mellan länen grundat på behov inom 

regional utveckling, storregional kollektivtrafik, godstransporter samt 

transporttillgänglighet. Kommunen anser därför inte att RUFS 2010 

behöver ha ambitionen att uttrycka en gemensam målbild för Östra 

Mellansverige. Det är naturligare att en eventuellt storregional målbild 

förankras inom En Bättre Sits. Dock är det fortsatt viktigt att RUFS 

uttrycker de storregionala samband som har betydelse för Stockholms 

läns utveckling. I ”RUFS 2010-Underlag att bedöma aktualitet och 

användbarhet” skrivs att man inom det så kallade ÖMS-samarbetet (Östra 

mellansverige) arbetar med att ta fram en storregional målbild. Det är 

oerhört viktigt med en samordning mellan ÖMS-samarbetet och En 

Bättre Sits. Ur ett storregionalt perspektiv anser Hallsbergs kommun att 

en viktig utmaning är att Stockholmsregion kontinuerligt arbetar för att 

vara en tillväxtmotor för hela Östra Mellansverige. Ur detta perspektiv är 

det särskilt viktigt att fortsatt arbeta för att stärka den storregionala 

kollektivtrafiken, samt att på andra sätt planera så att det finns en god 

tillgänglighet till funktioner av storregional betydelse i 

Stockholmsregionen. 

Arbetsutskottets beslut (KSAU § 136 2013) 

 

Utskottets beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

 

I kommunstyrelsen yrkar ordföranden bifall till förslaget. 


