
 

 

Kommunledningskontoret 
Postadress 
Sandvikens kommun 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
Fax 
026-27 39 80 

E-post 
kommun@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
PlusGiro 
3 22 28-9 

 

 
Anna Boman 
Henrik Ravin 
Christian Blank 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2016-08-08 

Diarienummer 
KS2016/273 

Ert datum 
 

Er referens 
TRN 2016-0047 

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Sandvikens kommuns yttrande över samrådsförslag 
RUFS 2050 och ÖMS 2050 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget. 

Sammanfattning 
”Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen” (RUFS) och 
”Samverkan och planering i östra Mellansverige” (ÖMS) är övergripande 
planeringsdokument som pekar ut riktningen för regionens utveckling. 
Utvecklingsplanerna ligger till grund för både den fysiska planeringen och 
för tillväxtarbetet i Stockholms län. Sandvikens kommun är en av flera 
hundra remissinstanser. 
 
Sandvikens kommun vill särskilt lyfta: 

- Förutsättningar för inomregional arbetspendling 
- Exportstråkets betydelse lokalt, regionalt, nationellt och globalt 
- Befolkningsutvecklingens betydelse för övergripande planering av 

kommunal service 
- Arbetslivets organisering - flexibilitet 

 Ärendet; remissvar 
”Den regionala utvecklingsplanen” (RUFS) och ”Samverkan och planering i 
östra Mellansverige” (ÖMS) är mångfacetterade och där finns flera 
perspektiv som också Sandvikens kommun uppfattar är centrala för en 
hållbar framtida samhällsutveckling.  

Arbetsmarknad, kommunikationer och export 
RUFS och ÖMS presenterar på ett föredömligt sätt betydelsen av en 
fungerande kollektivtrafik för persontransporter och Sandvikens kommun 
välkomnar att Stockholmsregionen tydligt lyfter fram det miljömässiga och 
resilienta perspektivet. En förstoring av den funktionella 
arbetsmarknadsregionen för att nå målen i RUFS är beroende av förbättrade 
kommunikationer. Minskade restider gagnar Sandvikens kommun då det 
öppnar för förbättrade möjligheter att attrahera arbetskraft bosatt i 
Stockholm men också till arbetspendling till stockholmsregionen. Särskilt i 



Sandvikens kommun 
Datum 
2016-08-08 

Diarienummer 
KS2016/273 

Sida 
2(4) 

 

 

ÖMS lyfts den inomregionala arbetspendlingens betydelse tydligt fram. Som 
ett exempel kan lyftas att Gävle, Stockholm och Uppsala utgör tre av de sex 
främsta utpendlingskommunerna för Sandvikens kommuns del. 
Förutsättningar för inomregional arbetspendling är av central betydelse för 
Sandvikens kommun och den funktionella analysregion som Sandvikens 
kommun tillhör. 
 
Sandvikens kommun vill också särskilt understryka den stora betydelse som 
den innovativa basindustrin och marknaden har för regionen och så också för 
den storstadsregion som Stockholmsregionen utgör och inte minst ur ett 
nationellt perspektiv. Till denna fråga ligger en väl fungerande infrastruktur 
nära kopplat. Sandvikens kommun med det globala företaget Sandvik utgör 
en av kuggarna i det exportstråk som sträcker sig mellan Gävle Hamn och 
Göteborgs hamn och sedan ut i världen. 

Befolkningsutveckling 
Liksom Region Gävleborg vill Sandvikens kommun poängtera betydelsen av 
att beakta förväntade förändringar i Gävleborgs befolkningsutveckling. Inte 
minst bör hänsyn tas till senaste årens förändrade migration och hur den har 
fördelats i landet. I årets befolkningsprognos för Sandvikens kommun visar 
resultatet att Sandvikens kommun kommer att ha en positiv 
befolkningsutveckling under hela perioden och år 2030 beräknas 
befolkningen uppgå till drygt 43 000 invånare (en ökning med 13 % relativt 
dagens folkmängd). Befolkningsprognosen baseras på 
folkbokföringsregistret vilket inte inkluderar det ökande antalet asylsökande 
som har sin hemvist i kommunen vilket talar för en parallell process för att 
lägga en prognos också för asylsökande och hur detta påverkar planeringen 
av de kommunala verksamheterna. Befolkningsprognosen illustreras grafiskt 
i diagrammet. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Flexibelt arbetsliv 
Sandvikens kommun vill poängtera betydelsen av att RUFS också bör 
innehålla målsättningar för att bidra till utvecklingen av ett mer flexibelt 
arbetsliv vilket hänger ihop med arbetslivets organisering. På så sätt kan 
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RUFS bidra till en mer integrerad arbetsmarknad. Den typen av mål skulle i 
sig gynna möjligheterna att nå flera andra mål i planen såsom minskad 
energianvändning, möjligheter till bostadsförsörjning, förbättrad jämställdhet 
på arbetsmarknaden och ökad andel som arbetar inom kunskapsintensiva 
yrken.  
 
Ur det perspektivet vore det önskvärt att planen också lyfter fram 
policyfrågor som gagnar ett mer flexibelt arbetsliv.  

Beslutsunderlag 
Samrådsförslag ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 
2050 Europas mest attraktiva storstadsregion”, KS2016/273, Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting dnr TRN2016-0047 

Samrådsförslag ”Förslag till samlad konsekvensbeskrivning av RUFS 2050 
Europas mest attraktiva storstadsregion”, KS2016/273, Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting dnr TRN2016-0047 

Samrådsförslag ”Samverkan och planering i östra Mellansverige ÖMS 
2050”, KS2016/273, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns 
landsting dnr TRN2016-0047 

Region Gävleborg ”Yttrande över RUFS 2050 – Stockholmsregionens 
regionala utvecklingsplan”, 2016-06-23 

Tjänsteskrivelse ”Sandvikens kommuns yttrande över samrådsförslag RUFS 
2050 och ÖMS 2050”, 2016-06-28, KS2016/273 

Protokollsutdrag skickas till 
Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör 

Ann-Sofie Hedenström, chef för kommunledningskontoret 

Region Gävleborg 

Gävle kommun 

Älvkarleby kommun 

Hofors kommun 

Ockelbo kommun 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting 

 

Underskrifter 
 

Ann-Sofie Hedenström  
Chef för kommunledningskontoret 

Anna Boman 
Utredare, kommunledningskontoret 
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