
Samråd om
ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra Mellansverige

Mars 2016
Till samtliga kommuner i östra Mellansverige

Nu inleds en dialog om samverkan och planering i sju län i östra Mellansverige (ÖMS):  
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands och Gävleborgs 
län. Med utgångspunkt i bifogat ÖMS-dokument, syftar samrådet till att formulera gemen-
samma storregionala utgångspunkter för den regionala utvecklingen. De gemensamma  
storregionala utgångspunkterna lägger grunden för en samordnad långsiktig utvecklings-
planering i östra Mellansverige. 

Det finns sju regionala utvecklingsstrategier/-planer (RUS; RUP; RUFS) i ÖMS. I samtliga 
regionala utvecklingsstrategier/-planer finns resonemang om det egna länets roll i ett stor-
regionalt perspektiv. Det berör främst kommunikationer och sammankoppling mellan  
Stockholm och andra delar av ÖMS. 

För att bidra till att stärka de funktionella storregionala sambanden är det värdefullt att länen  
i östra Mellansverige identifierar gemensamma utgångspunkter och en gemensam inriktning 
för regionala planeringsfrågor av långsiktig karaktär.  

Vi bjuder nu in alla kommuner i ÖMS-området att lämna synpunkter på förslaget till inrikt-
ning för storregional utvecklingsplanering.  Följande frågor vill vi ha er syn på:

• Hur ser ni på nyttan av gemensamma planeringsförutsättningar och gemensam målbild 
inom ÖMS?

• Vilken storregional strukturbild har bäst förutsättningar att bidra till en positiv utveckling i 
östra Mellansverige?

• Vad krävs för att öka tillgängligheten och samtidigt minska klimatpåverkan?
• Hur kan vi hantera regionförstoringens påverkan på social hållbarhet, så att den förbättrade 

tillgängligheten kommer en så stor andel som möjligt av befolkningen till godo?
• Vilket stöd finns för en lägre kollektivtrafiktaxa för att öka möjligheten till en inkluderande 

regionförstoring?
• Vilka fördjupningsområden bör storregional samverkan prioritera?

Remissen

Välkommen att skicka in synpunkter på förslaget till samverkan och planering i östra  
Mellansverige. Synpunkterna skickas elektroniskt till registrator.trf@sll.se både i word-  
och pdf-format. Ange diarienummer TRN 2016-0047 samt dokumentets titel som referens: 
ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra Mellansverige. 

Synpunkterna ska vara Stockholms läns landsting tillhanda senast den 30 september 2016.

Remissvaren kommer att publiceras på www.rufs.se och sammanställas i en samråds-
redogörelse.

Remissen sker samtidigt med remiss för samrådsförslag RUFS 2050.    



Kontaktpersoner för respektive län

Roland Engkvist, Stockholms läns landsting, roland.engkvist@sll.se
Anders Ferdinandsson, Regionförbundet Uppsala län, anders.ferdinandsson@regionuppsala.se
Johanna Sundelöf, Regionförbundet Sörmland, johanna.sundelof@region.sormland.se
Fredrik Sunnergren, Region Östergötland, fredrik.sunnergren@regionostergotland.se
Fredrik Eliasson, Region Örebro län, fredrik.eliasson@regionorebrolan.se
Åsa Sars, Länsstyrelsen Västmanlands län, asa.sars@lansstyrelsen.se
Håkan Johansson, Västmanlands Kommuner och Landsting, hakan.johansson@vkl.se
Olof Linde, Region Gävleborg, olof.linde@regiongavleborg.se

Mer information om ÖMS-arbetet finns på www.rufs.se. 

Med vänliga hälsningar

Hanna Wiik, Stockholms läns landsting
Göran Norberg, Regionförbundet Sörmland
Andreas Capilla, Region Östergötland
Petter Arneback, Region Örebro län
Ulrica Gradin, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Tomas Stavbom, Regionförbundet Uppsala län
Ann-Christin Gagge, Region Gävleborg


