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Hej,

PTS har utifrån myndighetens uppdrag inte något att erinra mot förslagen. Post- och
telestyrelsens remissvar bifogas.

Med vänlig hälsning,
___________________________________

Anders Bendz

Post- och telestyrelsen (PTS)
Nätsäkerhetsavdelningen
Enheten för robusthet och beredskap

Telefon: 08-678 58 24
anders.bendz@pts.se
www.pts.se

PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha 
tillgång till bra telefoni, bredband och post.

TRN 2017-0052-111
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Nätsäkerhetsavdelningen
Anders Bendz
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anders.bendz@pts.se


Post- och telestyrelsen


Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se


Yttrande över samråd om nästa regionala utvecklingsplan 
för stockholmsregionen, RUFS 2050


Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på RUFS 
2050 inklusive samlad konsekvensbeskrivning av utställningsförslaget. 
Myndigheten har även getts möjlighet att särskilt kommentera de två detaljerade 
förslagen:


 Klimatfördplan 2050 för Stockholmsregionen (ert diarienummer TRN 
2016-0082), och 


 Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, 
diarienummer (ert diarienummer TRN 2016-0127). 


Enligt 1 § förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 
har PTS ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk 
kommunikation. PTS verksamhet regleras framför allt av postlagen (2010:1045) 
och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Myndighetens 
verksamhet inom dessa områden består i att på olika sätt identifiera problem 
och undanröja hinder för en väl fungerande postmarknad och marknad för 
elektronisk kommunikation.


PTS har utifrån myndighetens uppdrag inte något att erinra mot förslagen.


Yttrandet har beslutats av avdelningschefen Annica Bergman. I ärendets slutliga 
handläggning har även Anders Bendz (föredragande) deltagit.
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