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§ 148 Dnr 2016/00253  

Yttrande över remiss: Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan.  

Sammanfattning  
Stockholms läns landsting har inkommit med förslag till nästa regionala ut-
vecklingsplan för Stockholmsregionen som syftar till att peka ut riktningen 
för regionen. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig om förslaget.  

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) har vis-
ionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Utvecklingspla-
nen har sex utmaningar som kommer fungera som viktiga utgångspunkter i 
den fortsatta regionala planeringen. 

RUFS bygger på fyra tidsperspektiv där 2018-2026 är den kortsiktiga peri-
oden innehållandes prioriterade åtgärder. 2030 är delmålens målår. 2050 är 
målår för planens strukturbilder och regionens övergripande mål och bortom 
2050 gäller visionen. 

Planen har fyra övergripande mål för att kunna bedöma om utvecklingen går 
åt visionens riktning: 

En tillgänglig region med god livsmiljö 

En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

En resurseffektiv och resilient region 

Kommunstyrelsen yttrar sig enligt nedan. 

Håbo kommun ser positivt på att RUFS och den regionala utvecklingsstra-
tegin för Uppsala län (RUS) arbetar mot samma tidshorisont år 2050. Det 
skapar en bra sammanhållning av den regionala utvecklingen inom storreg-
ionen.  

RUFS lyfter tillgängligheten till Arlanda. Håbo kommun anser att Aroslän-
ken, för att öka tillgängligheten till Arlanda för de västra delarna av Mälar-
dalen, är mycket viktig. Förutom den ökade tillgängligheten en sådan länk 
medför kan den även bidra med att avlasta de centrala delarna av Stockholm 
från trafik. Alternativa sträckningar av Aroslänken bör därför utredas. Håbo 
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kommun anser att sträckningen Bålsta- Sigtuna bör ingå i fortsatta utred-
ningar, då den är den genaste sträckningen från västra Mälardalen till Ar-
landa. 

Håbo kommun ser positivt på den regionala grönstrukturen med de 10 gröna 
kilarna som presenteras i RUFS. En av kilarna sträcker sig till Håbo 
kommungräns. Kommunen avser förlänga den gröna kilen genom att peka 
ut angränsade område i kommande översiktsplan.  

Håbo kommun anser vidare att målsystemet, med fyra övergripande och 
långsiktiga mål till år 2050 samt mätbara delmål att uppnå år 2030 är bra. 

Bålsta är en viktig knutpunkt som länkar samman Uppsala län med Stock-
holms län, bland annat som bytespunkt i kollektivtrafiken. Kopplingen till 
Stockholms län är stark, mer än hälften av Håbo kommuns arbetsföra be-
folkning har sitt arbete inom Stockholms län. Håbo kommun arbetar aktivt 
med att förtäta Bålsta tätort och därmed skapa bättre underlag för en för-
stärkt kollektivtrafik. Visionen är att de centrala delarna av Bålsta ska ut-
vecklas från tätort till stad. I syfte att betona Bålstas funktion som en viktig 
nod i Mälardalsregionen anser kommunen att Bålsta bör utpekas som en 
regional kärna. 

Håbo kommun är positiva till storregional samverkan genom bland annat 
samverkan och planering i östra Mellansverige (ÖMS 2050). Detta bidrar 
till bättre samarbete mellan kommuner i östra Mellansverige.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen  
Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen: registra-
tor.trf@sll.se (ange diarienummer TRN 2016-0047). 
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