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Hej,

Översänder bifogat beslut från sammanträde i Kommunstyrelsen, Nyköpings kommun, § 325
2017-10-09 Remissvar avseende utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Med vänliga hälsningar

Ellinor Eriksson
Assistent | Kommunledningskansliet 
Nyköpings kommun | 611 83 Nyköping 
vxl 0155-24 80 00 | direkt 0155-24 83 25
ellinor.eriksson@nykoping.se 
www.nykoping.se | facebook.com/nykopingskommun

TRN 2017-0052-44

mailto:registrator.trf@sll.se










		 

		Remissvar

		Dnr



		

		

		KK17/496



		Samhällsbyggnad, Strategienheten

		Datum

		Er beteckning



		

		2017-09-21

		TRN 2017-0052









		Stockholms läns landsting 



		Tillväxt- och regionplaneförvaltningen



		registrator.trf@sll.se



		  



		



















		

		Dnr KK17/496

		2/2







Remissvar avseende Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Nyköpings kommun har analyserat utställningsförslaget av RUFS 2050 och vill ge följande svar utifrån de områden och processer som är av relevans för Nyköpings kommun, och då framförallt utifrån ett storregionalt perspektiv, samt utifrån den frågeställning som ställs i missivet om hur vi ska arbeta för att uppnå målen i planen.

Nyköpings kommun lämnade 2016 svar på samrådsversionen av RUFS 2050 och lyfte då fram vikten av att se över de administrativa gränserna, att bekräfta Stockholm Skavsta flygplats som Stockholmsregionens södra flygplats samt att stärka Södertälje som den regionala kärnan. Det är glädjande att dessa delar har stärkts och förtydligats till utställningsversionen. Nyköpings kommun ser RUFS 2050 som en bra grund för fortsatt samverkan för att stärka hela Östra Mellansverige.

Synpunkter

För att kunna utveckla vår region måste infrastruktur-, bostads-, utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor gå hand i hand och se möjligheter över våra länsgränser. Genom att vi ser bortom de administrativa gränserna och arbetar tillsammans kan vi stärka hela regionen och klara morgondagens utmaningar. Så för att förverkliga den regionala planen krävs ett intensifierat arbete i Östra Mellansverige där de regionala aktörerna ska ta taktpinnen men inkludera kommuner i arbetet.

RUFS 2050 lyfter fram Stockholm Skavsta flygplats som den sekundära noden i regionens flygplatssystem, påvisar dess särskilda betydelse för regionen under en längre tid och bekräftar flygplatsen som Stockholmsregionens södra flygplats. Det är viktigt att detta genomsyrar det fortsatta arbetet att förverkliga planen och att vi gemensamt mellan våra regioner och kommuner arbetar i samma riktning där satsningar, såsom Ostlänken, som förbättrar tillgängligheten mellan Stockholmsregionen och Stockholm Skavsta är en mycket viktig gemensam faktor för att stärka storregionens utveckling. Nyköpings kommun har ett gemensamt arbete med flygplatsen och Regionförbundet Sörmland som vi gärna inbjuder Stockholms läns landsting till för att gemensamt stärka den internationella tillgängligheten i regionen.

Under de närmaste åren kommer Nyköping bli en del av Stockholmsregionens arbetsmarknad. Ostlänken är en viktig del i att knyta oss närmare varandra. För att stärka arbets- och bostadsmarknaden är det viktigt att avlasta dagens järnväg och öka kapaciteten mellan Södertälje och Flemmingsberg. Det är också viktigt att förbättra tillgängligheten till centrala Södertälje som är en mycket viktig regional kärna. Genom att utveckla Södertälje och stärka tillgängligheten kan de inomregionala skillnaderna som finns mellan norra och södra delarna av Stockholm jämnas ut. Därför bör vi gemensamt driva på för att förbättra järnvägskapaciteten mellan Södertälje och Flemingsberg och till centrala Södertälje.

Nyköping har redan idag ett stort utbyte med arbetsmarknaden i Södertälje och genom att stärka den regionala kärnan, Södertälje, inte bara med arbetsplatser, utan även med kultur, handel, etc. kan staden även komma att fungera som knutpunkt i ett bredare perspektiv, vilket skulle stärka hela regionen.

Planen lyfter fram det funktionella stråket Norrköping-Nyköping-Södertälje-Flemingsberg-Stockholm. Genom att hitta samverkansformer mellan de olika aktörerna utmed stråket kan vi stärka stråkets funktion och därmed bidra till planens förverkligande och en mycket starkare region.

En viktig del som Nyköping saknar är att tydliggöra Oxelösunds hamn som en resurs utifrån regionens utveckling. Att utveckla och förstärka våra vattenvägar är viktigt för att klara morgondagens utmaningar och behov. Då är det viktigt att vi inte suboptimerar våra resurser enbart för det finns en administrativ gräns som skiljer. 





		Urban Granström

		



		Kommunstyrelsens ordförande
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utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 


2050 
Nyköpings kommun har analyserat utställningsförslaget av RUFS 2050 och vill 


ge följande svar utifrån de områden och processer som är av relevans för 


Nyköpings kommun, och då framförallt utifrån ett storregionalt perspektiv, 


samt utifrån den frågeställning som ställs i missivet om hur vi ska arbeta för att 


uppnå målen i planen. 


Nyköpings kommun lämnade 2016 svar på samrådsversionen av RUFS 2050 


och lyfte då fram vikten av att se över de administrativa gränserna, att bekräfta 


Stockholm Skavsta flygplats som Stockholmsregionens södra flygplats samt 


att stärka Södertälje som den regionala kärnan. Det är glädjande att dessa 


delar har stärkts och förtydligats till utställningsversionen. Nyköpings kommun 


ser RUFS 2050 som en bra grund för fortsatt samverkan för att stärka hela 


Östra Mellansverige. 


Synpunkter 


För att kunna utveckla vår region måste infrastruktur-, bostads-, utbildnings- 


och arbetsmarknadsfrågor gå hand i hand och se möjligheter över våra 


länsgränser. Genom att vi ser bortom de administrativa gränserna och arbetar 


tillsammans kan vi stärka hela regionen och klara morgondagens utmaningar. 


Så för att förverkliga den regionala planen krävs ett intensifierat arbete i Östra 


Mellansverige där de regionala aktörerna ska ta taktpinnen men inkludera 


kommuner i arbetet. 


RUFS 2050 lyfter fram Stockholm Skavsta flygplats som den sekundära 


noden i regionens flygplatssystem, påvisar dess särskilda betydelse för 


regionen under en längre tid och bekräftar flygplatsen som 


Stockholmsregionens södra flygplats. Det är viktigt att detta genomsyrar det 


fortsatta arbetet att förverkliga planen och att vi gemensamt mellan våra 
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