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Kommunstyrelsen 

Remiss – Samrådsförslag ÖMS 2050, samverkan och 
planering i östra Mellansverige och RUFS 2050, regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (TRN 2016-0047)   

Förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 
1. lämna 4 Mälarstäders gemensamma skrivelse ”4 Mälarstäders yttrande 
gällande ÖMS 2050 och RUFS 2050” som svar på remisserna för ÖMS 2050 och 
RUFS 2050. 

Beskrivning av ärendet 
Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping har fått samrådsförslag ”ÖMS 
2050 -  samverkan och planering i östra Mellansverige” och ”RUFS 2050, 
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen” på remiss. Inom 4 Mälarstäder 
har ett gemensamt yttrande arbetats fram. 
 
ÖMS 2050 
ÖMS 2050 berör sju län i östra Mellansverige (ÖMS): Stockholm, Uppsala, 
Södermanlands, Östergötlands, Örebros, Västmanlands och Gävleborgs län. Varje 
län har en regional utvecklingsstrategi/-plan (RUS; RUP; RUFS) där resonemang 
om det egna länets roll i ett storregionalt perspektiv beskrivs. Det berör främst 
kommunikationer och sammankopplingar mellan Stockholm och andra delar av 
ÖMS.  
 
ÖMS 2050 syftar till att skapa samsyn för en samordnad planering i östra 
Mellansverige, där de storregionala utgångspunkterna för de regionala 
utvecklingsprocesserna och annan rumslig planering är desamma för hela östra 
Mellansverige. Samrådsförslaget för ÖMS 2050 har tagits fram gemensamt av 
länen i östra Mellansverige och Mälardalsrådet. Det bildar underlag för 
diskussion, med framförallt regionala organ och kommuner i ÖMS som 
målgrupp.  

 
Med hänsyn till de synpunkter som inkommer under samrådet färdigställs en 
slutversion av dokumentet, vilket beräknas vara klart vid årsskiftet 2016/2017. 
De frågor som diskuteras i samrådet är därmed en viktig indata till den slutliga 
målbilden för det storregionala samarbetet i östra Mellansverige.  
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RUFS 2050 
Arbetet med RUFS 2050 är en omfattande process som pågår i flera år och som 
förutsätter en tät dialog med alla de organisationer som sedan ska medverka till 
att planen blir verklighet. Under 2013-2014 gjordes en aktualitetsbedömning av 
RUFS 2010. Den visade på att planen är fortsatt både aktuell och användbar, men 
den pekade på en del utvecklings- och förbättringsområden. Utifrån resultatet av 
aktualitetsarbetet satte sedan arbetet med en ny plan igång.  
 
RUFS 2050 tas fram på uppdrag av Stockholms läns landstings tillväxt- och 
regionplanenämnd. Många delar liknar RUFS 2010 eftersom en långsiktig plan 
kräver uthållighet. Delar som ändå har utvecklats är bland annat 
hållbarhetsansatsen, ett större fokus på människan och en starkare 
genomförandeinriktning.  
 
Under perioden 8 april - 30 september 2016 pågår samrådet. Kommunerna inom 
4 Mälarstäder har fått förlängd svarstid för att respektive kommunstyrelse ska ha 
möjlighet att fatta beslut om remissen. Samrådets synpunkter kommer bearbetas 
in i nästa version. Under hösten 2017 kommer planen att ställas ut i en 
utställning, då finns det också möjligheter att lämna synpunkter. Den slutliga 
planen ska upp för beslut i landstingsfullmäktige under 2018.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Övriga konsekvenser  
Beslutet medför inga övriga konsekvenser. 

Uppföljning 
Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 
Samrådsförslag RUFS 2050, regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
Samrådsförslag ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra Mellansverige  
4 Mälarstäders yttrande gällande ÖMS 2050 och RUFS 2050 

Beslutet skickas till 
Stockholms läns landsting 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
  
Per Bäckström  Marie Jonsson  
Kommunchef Samhällsbyggnadschef  
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