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Sammanträdesdatum  
2017-10-24  

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 183 Ärendenummer KS2017/451 

Yttrande över - Utställning av Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar 4 Mälarstäders gemensamma skrivelse som svar på 
remissen – RUFS 2050. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 september 2017 inkommit med en 
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Västerås, Eskilstuna, 
Strängnäs och Enköping har fått ”RUFS 2050, regional utvecklingsplan 
för stockholmsregionen” på remiss. Inom 4 Mälarstäder har ett gemensamt 
yttrande arbetats fram. Under hösten 2016 lämnade 4 Mälarstäder ett gemensamt 
yttrande på samrådsförslaget för RUFS 2050 samt  Östra Mellansverige 
(ÖMS )2050. Till skillnad från RUFS 2050 som följer planprocessen för en regional 
utvecklingsstrategi och samråds vid två tillfällen var ÖMS 2050 endast på ett 
remisstillfälle. Den slutliga versionen av ÖMS 2050 ska färdigställas vid årsskiftet 
2017/2018. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
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 sommaren 2016 var RUFS 2050 på samråd. Kommunerna inom 4 
Mälarstäder lämnade då ett gemensamt yttrande på planförslaget. Mellan juni och 
november har planen ställts ut för möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. Den 
slutliga planen ska upp för beslut i landstingsfullmäktige under 2018. 
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Biträdande planchef Isabell L Eklund redogör för ärendet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar 4 Mälarstäders gemensamma skrivelse som svar på 
remissen – RUFS 2050. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts beredning 
Plan-, mark- och exploateringsutskottet har berett ärendet den 5 oktober 2017 
paragraf 80 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar 4 Mälarstäders gemensamma skrivelse som svar på 
remissen – RUFS 2050 med följande tillägg: 

1. En större andel av godstransporterna måste gå via sjöfarten. En viktig faktor är 
Mälarprojektet som tillgängliggör Mälaren för större fartyg och utan en anpassad 
Hjulstabro uppfylls inte Mälarprojektets mål. Vi vill poängtera att en satsning på 
Hjulstabron är en satsning på sjöfarten och Sveriges internationella samarbeten. 

2. Riksväg 55 säkerställer storregionala transporter mellan de större städerna med 
mål- och bytespunkt i Stockholm–Mälarregionen, Arlanda och norra Storstockholm. 
Vägen mellan Strängnäs-Enköping behöver få en högre standard då den idag är 
en felande länk i det storregionala stråket. Riksväg 55 fungerar som en förbifart för 
Stockholm för trafik som ska vidare norrut. 

Efter plan-, mark- och exploateringsutskottets sammanträde har utskottets förslag 
till ändringar och tillägg arbetats in i yttrandet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholms läns landsting, för kännedom 
Medlemskommunerna i 4 Mälarstäder, för kännedom 
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Vi inom 4 Mälarstäder inkom under samrådet med ett yttrande på RUFS 2050. Då vi inte anser 
att våra synpunkter har blivit tillgodosedda vill vi i detta yttrande särskilt lyfta följande frågor 
ännu en gång.

4 Mälarstäder är, som tillväxtmotor för de västra delarna av Mälardalen, en stark part i den 
funktionella Stockholmsregionen. Som fjärde största storstadsregion har vi idag en befolkning 
på cirka 320 000 invånare. 4 Mälarstäder växer dessutom mer tillsammans än riksgenomsnittet 
och år 2050 beräknas det bo cirka 450 000 här. Inom 4 Mälarstäder finns även en hög bostads-
produktion och fram till 2030 är målet att bygga 50 000 nya bostäder i attraktiva lägen. Vi har 
även en stark tillväxt när det gäller stora strategiska företagsetableringar särskilt inom logistik.  

Stockholmsregionen och 4 Mälarstäder har ett ömsesidigt behov av varandra i form av bostads-
ort, arbetsmarknad, turism, grönska och inte minst Mälaren, både vad gäller dricksvatten, rekre-
ation och transporter.

Inom 4 Mälarstäder finns en stark drivkraft i att kunna erbjuda attraktiva miljöer för boende 
och näringslivsetableringar. Vi anser att vi kan bidra till att lösa Stockholmsregionens utma-
ningar inom bostadsbyggandet då bostadssituation är mindre ansträngd inom 4 Mälarstäder 
än i Stockholmsregionen. För att ytterligare kunna öka den drivkraften krävs dock att såväl de 
öst-västliga som nord-sydliga kopplingarna stärks och utvecklas. För att stärka näringslivet och 
arbetsmarknaden i regionen samt för att öka kompetensförsörjningen krävs en funktionell och 
sammanlänkad region som stärker arbetspendlingen i fler riktningar än mot Stockholm.

Kollektivtrafiken behöver utvecklas med korta restider och hög turtäthet inom hela regionen. 
Förbindelserna mellan andra stora regionala kärnor förutom Stockholm behöver förstärkas, ex-
empelvis mot Uppsala och Arlanda samt mellan Västerås och Eskilstuna. Kollektivtrafiken ska 
vara ryggraden i ett hållbart transportsystem för att öka tillgängligheten och samtidigt minska 
klimatpåverkan. Det är extra viktigt att trafikeringen över länsgränser fungerar smidigt och ef-
fektivt, något som är beroende av att storregionala samarbeten. 

4 MÄLARSTÄDERS YTTRANDE PÅ RUFS 
2050
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Vi önskar att RUFS 2050 inom vissa områden, så som exempelvis transportinfrastruktur och närings-
liv, redovisar fler kartor med storregionala beskrivningar av samband, kopplingar och viktiga stråk, 
utöver ställningstagandena i ÖMS2050. Stockholmsregionen är starkt påverkad av omkringliggande 
regioner i form av bland annat kompetensförsörjning och därför borde RUFS 2050 tydligare lyfta 
fram infrastrukturstråken väster om Stockholm, med exempelvis den så kallade ”Mälarringen” med 
hög kapacitet på både järnväg och väg runt hela Mälaren.  Även en karta över närhetsprincip kopplat 
till utbyte av arbetskraft borde tas fram, som visar vilka städer som nås inom en timmes restid inom 
olika stråk samt hur flödena ser ut i dessa. 

RUFS 2050 framhåller vikten av att stärka sambanden mellan nodstäder och dess omland för att öka 
tillgängligheten till arbets-, bostads- och utbildningsmarknaden. Vår samverkan inom 4 Mälarstä-
der är ett konkret exempel på hur detta kan göras i praktiken. Vi föreslår därför att vår samverkan 
nämns som ett gott exempel under avsnittet ”Förstärk och länka samman” på sidan 43.
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STRUKTURBILD FÖR FYRA MÄLARSTÄDER

Vi vill stärka förbindelserna mellan varandra och även binda ihop hela Mälardalen i ett 
sammanhängande stråk. 

Genom att utveckla kollektivstråken skapar vi en större närhet oss emellan och 
“tidsförtätar” regionen för mer möjligheter till arbete, boende och rekretation för alla. 

Vi satsar på våra noder så att hela regionen kan växa. Genom samverkan utvecklar vi 
tillsammans utbildning, entreprenörskap och kultur i levande stadsmiljöer som stimulerar 
möten mellan människor.

Våra kommuner erbjuder tillsammans stora möjligheter för ett varierat och attraktivt 
boende i både centrum- och naturnära lägen. 

Vi tar tillsammans hand om våra gröna och blå värden där Mälaren är hjärtat i regionen. 
Vi bevarar och tillgängliggör våra natur- och kulturmiljöer för kommande generationer. 

HJÄRTAT AV MÄLAREN 
EN DEL AV STOCKHOLMSREGIONEN

Strukturbild
Strukturbild för 4 Mälarstäder 
”Hjärtat av Mälaren. En del av 
Stockholmsregionen” fungerar 
som plattform för städernas 
gemensamma utvecklingsstra-
tegi.  Med avstamp i respektive 
kommuns översiktsplan kopp-
lar strukturbilden samman 
fysiska struktur och strategisk 
inriktning för en gemensam 
långsiktigt hållbar utveckling. 
Strukturbilden är ett inspel i 
framtagandet av ÖMS/RUFS 
storregionala strukturbild. 
Matrialet är en del av arbetet 
med en gemensam utvecklings-
plan för 4 Mälarstäder.   

Vi vill stärka förbindelserna mellan varandra och även binda ihop hela 
Mälardalen i ett sammanhängande stråk. 

Genom att utveckla kollektivstråken skapar vi en större närhet oss 
emellan och “tidsförtätar” regionen för mer möjligheter till arbete, 
boende och rekretation för alla. 

Vi satsar på våra noder så att hela regionen kan växa. Genom samverkan 
utvecklar vi tillsammans utbildning, entreprenörskap och kultur i levande 
stadsmiljöer som stimulerar möten mellan människor.

Våra kommuner erbjuder tillsammans stora möjligheter för ett varierat 
och attraktivt boende i både centrum- och naturnära lägen. 

Vi tar tillsammans hand om våra gröna och blå värden där Mälaren 
är hjärtat i regionen. Vi bevarar och tillgängliggör våra natur- och 
kulturmiljöer för kommande generationer. 

HJÄRTAT AV MÄLAREN 
EN DEL AV STOCKHOLMSREGIONEN
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Bakgrund: Samverkan inom 4 Mälarstäder 
4 Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Enköping, Eskilstuna, Sträng-
näs och Västerås. Projektet startade redan 2011 genom ett politiskt initiativ. Numera är sam-
arbetet etablerat med ett årligt gemensamt kommunstyrelsemöte och flera arbetsgrupper 
inom olika temaområden.
 
Utgångspunkterna för samarbetet är att stärka de fyra kommunerna i regionsamarbetet och 
bidra till en gemensam syn på långsiktiga utvecklingsfrågor.

Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås utgör med sina 320 000 invånare Sveriges tredje 
storstadsregion. 4 Mälarstäder växer dessutom mer tillsammans än riksgenomsnittet och spås 
ha en fortsatt kraftig tillväxt i och med att hela Mälardalsregionen beräknas öka med 1,4 miljo-
ner till 2050. År 2050 beräknas det bo cirka 450 000 invånare inom 4 Mälarstäder.

År 2013 antogs en avsiktsförklaring innehållande åtta områden som ansågs extra viktiga att 
arbeta kring. Under 2016 uppdaterades avsiktsförklaringen med bland annat områdena kli-
matpåverkan och integration.
 
 Avsiktsförklaringens tio områden är:
- Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren
- Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompetensförsörjning och mångfald
- Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren
-	 Vi	utvecklar	en	väl	fungerande	kollektivtrafik	som	gynnar	arbetspendling
- Vi erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekreation och ett rikt kulturliv
- Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, underlättar för företagsetableringar och  
 investeringar
- Vi utvecklar besöksnäringen
- Vi verkar aktivt för att minska klimatpåverkan och för att effektivisera energianvändningen
- Vi stärker gemensamt förmågan till en god integration inom alla samhällssektorer
- Vi ska inom ramen för nya regionbildningar fortsätta att utveckla samverkan inom 4 Mälarstäder i   
 frågorna i avsiktsförklaringen 

VISION FÖR 4 MÄLARSTÄDER
4 Mälarstäder i samverkan ska uppfattas som en stark part i regionen. Tillsammans 
är vi en framgångsrik, mälarnära och expansiv tillväxtregion utan gränser.
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