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§ 171 Dnr KS-2017-593 Dpl 901 
 
Remissvar, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
TRN 2017-0052 


 
Utställningstid 27 juni – 3 november 2017 
Remissen finns på www.rufs.se 
 
Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja, 
ger vägledning och pekar på den långsiktiga riktningen för vår region. Den 
ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för 
tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. 
 
Synpunkter på planförslaget ska vara Stockholms läns landsting tillhanda senast 
2017-11-03. 
 
Strategienheten meddelar att Region Uppsla besvarar remissen (beslut i 
regionstyrelse 2017-10-24) med möjlighet för kommunerna i länet att komma 
med inspel. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-29 
 
Östhammars kommun avstår ifrån att lämna eget svar på remissen. Inspel av 
eventuella synpunkter lämnas till Region Uppsala. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Östhammars kommun avstår från att lämna eget svar på remissen.  
Inspel av eventuella synpunkter lämnas till Region Uppsala. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Stockholms läs landsting 
Region Uppsala  
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Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja, ger vägledning och pekar på den långsiktiga riktningen för vår region. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren.



Synpunkter på planförslaget ska vara Stockholms läns landsting tillhanda senast 2017-11-03.
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Kommunstyrelsens beslut



Östhammars kommun avstår från att lämna eget svar på remissen. Inspel av eventuella synpunkter lämnas till Region Uppsala.
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Delges:

Stockholms läs landsting Region Uppsala
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