
Från: Siobhan Gorny
Till: TRF Funk Registrator
Kopia: Elin Hedstrom
Ärende: Expediering av beslut och yttrande, Knivsta kommunstyrelse § 188, 2017-10-16, RUFS 2050, TRN 2017-

0052
Datum: den 25 oktober 2017 11:54:53
Bilagor: KS § 188, 2017-10-16, Yttrande från Knivsta kommun, RUFS 2050.pdf

Antaget yttrande RUFS 2050 2017-10-16.docx
Antaget yttrande RUFS 2050 2017-10-16.pdf

Beslut och yttrande bifogas.

Med vänlig hälsning

Siobhán Górny
kommunsekreterare
Knivsta kommun
siobhan.gorny@knivsta.se
018-347023

TRN 2017-0052-59

mailto:registrator.trf@sll.se
mailto:Elin.Hedstrom@knivsta.se
mailto:siobhan.gorny@knivsta.se



 


 
 


Kommunstyrelsen Utdrag ur  
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Akten 
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, 
Stockholms läns landsting 
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§ 188 
 
Yttrande på utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050 
KS-2017/591 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande enligt förslag 2017-09-18 som svar på Tillväxt- och regionplane-
förvaltningens remiss, Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050. 
 
Ärende  
 
Beslut från arbetsutskottet, § 154, 2017-10-02, tjänsteskrivelse 2017-09-18, förslag på 
yttrande 2017-09-18 och kommunstyrelsens tidigare yttrande (under samråd) 2016-09-13, 
har varit utsända. 
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Yttrande från Knivsta kommun – Utställning Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050



Bakgrund



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har tagit fram ett förslag på regional utvecklingsplan som nu ställs ut under perioden 27 juni till 3 november 2017 



Knivsta kommun svarade på remissen under samrådsskedet och har nu beretts tillfälle att lämna in synpunkter under utställningen.



Sammanfattning 



Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja, ger vägledning och pekar ut den långsiktiga riktningen för regionen. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren.



Synpunkter 



Knivsta kommun har inga ytterligare synpunkter på förslaget än de som lämnades under samrådet.





Klas Bergström

Kommunstyrelsens ordförande, Knivsta kommun 
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