
Från: Anne Pettersson
Till: TRF Funk Registrator
Ärende: Yttrande (TRN 2017-0052)
Datum: den 26 oktober 2017 15:46:50
Bilagor: 176 Yttrande - RUFS 2050.docx

27 Yttrande RUFS 2017.docx

Hej
Bifogar yttrande till ny Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Med vänlig hälsning
Anne Pettersson

Anne Pettersson
Registrator / Administrativ assistent
Kommunstyrelsen
Kungsörs kommun
0227-600217
anne.pettersson@kungsor.se

TRN 2017-0052-68

mailto:registrator.trf@sll.se

		Kungsörs kommun

		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

		





	Blad



		Kommunstyrelsen

		2017-10-23

				23











§ 176

Yttrande till Stockholms Läns Landsting – Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
(KS 2016/121)

Stockholms läns landsting ställer ut förslaget till Regional utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050).



Sista dag att lämna synpunkter är den 3 november 2017.



Region Västmanland, som regionalt utvecklingsansvarig i länet och tillika länets kollektivtrafikmyndighet, har tagit fram ett gemensamt yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ska anta yttrandet som sitt eget.



Beslutsunderlag	Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

· Stockholms läns landstings remiss, inkommen 2017-06-27

· Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2017-09-29



Beslut	Kommunstyrelsen antar det förslagna yttrandet över utställningen av Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) som sitt eget.



	Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 27/2017.
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Yttrande över Stockholms läns landsting förslag till ny Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Region Västmanland, som regionalt utvecklingsansvarig i länet och tillika länets kollektivtrafikmyndighet, har tagit fram ett gemensamt yttrande. Yttrandet lyder enligt följande:



Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja, ger vägledning och pekar ut den långsiktiga riktningen för Stockholmsregionen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet de kommande åtta åren. 



Förra året var planen på samråd, där region Västmanland och Kungsörs kommun yttrade sig. Stockholms läns landsting har därefter bearbetat förslaget utifrån inkomna yttranden. Planen är nu inne i sin sista fas, utställning, där den ska kvalitetssäkras samt möjlighet ges till inspel för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.



Region Västmanland vill uttrycka sin glädje över delaktigheten i processen samt det goda samarbetsklimat som arbetet är ett uttryck för. Vi ser att ert arbete för Stockholmsregionen (Stockholms län enligt planen) har mycket stor betydelse för samarbetet med länen i Östra Mellansverige (ÖMS). 



Att arbetet inom ÖMS och En Bättre Sits (EBS) sammanfallit väl i tid är lyckligt. Material från ÖMS och RUFS kommer att ha påverkan och göra nytta i samband med ett kommande arbete med nytt regionalt utvecklingsprogram i Västmanland. På sikt kan dessa arbeten skapa en gemensam målbild för en funktionell sammanhållen region i ett större geografiskt perspektiv.



Region Västmanland kommer i samarbete med övriga aktörer inom Östra Mellansverige att samverka med Stockholmsregionen gällande de mål som anges i RUFS 2050. Vi vill i detta sammanhang särskilt uppmärksamma vikten av följande:








Tillgängligheten är viktig

I EBS är länen/regionerna överens om att tillgängligheten i förhållande till Stockholm och Arlanda är viktig. För region Västmanland gäller detta även i RUFS‐sammanhanget. Förbättrad tillgänglighet till Stockholm och inom

Stockholms län behövs för ökad integration av och ökat samspel mellan arbets‐bostads och studiemarknaderna.



Den internationella tillgängligheten är viktig. Västmanlands näringsliv är starkt

internationaliserat, med stor och för landet viktig export. Arlanda flygplats utveckling som internationell nod och Stockholm‐Mälardalens tillgänglighet är av särskilt stor betydelse för oss i Västmanland. Med förbättrad tillgänglighet kan

Västmanland även i ännu högre grad stödja kompetensförsörjningen för det växande näringslivet i Arlandas närhet. Ett ökat trafikunderlag är nödvändigt för att stärka Arlanda flygplats internationella attraktionskraft.



Den storregionala kollektivtrafiken har betydelse för att knyta samman både Stockholm‐Mälardalen och Stockholms län

Stockholms läns landsting har tillsammans med övriga ägare av MÄLAB gemensamt beslutat att utveckla den storregionala kollektivtrafiken i Stockholm‐Mälardalen. Länen har gemensamt tagit fram en inriktning för hur den Storregionala kollektivtrafiken kan utvecklas till 2030. Den storregionala tågtrafiken är viktig för att bättre knyta samman Stockholms län, med ÖMS- området.









Per Strengbom

Kommunstyrelsens ordförande	Claes-Urban Boström		Kommunchef			
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§ 176 
Yttrande till Stockholms Läns Landsting – 
Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050  
(KS 2016/121) 
Stockholms läns landsting ställer ut förslaget till Regional utveck-
lingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050). 
 
Sista dag att lämna synpunkter är den 3 november 2017. 
 
Region Västmanland, som regionalt utvecklingsansvarig i länet 
och tillika länets kollektivtrafikmyndighet, har tagit fram ett 
gemensamt yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 
kommunstyrelsen ska anta yttrandet som sitt eget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Stockholms läns landstings remiss, inkommen 2017-06-27 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2017-09-

29 
 
Beslut Kommunstyrelsen antar det förslagna yttrandet över utställningen 

av Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 
2050) som sitt eget. 

 
 Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr 27/2017. 
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KS-handling nr 27/2017 
YTTRANDE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-10-23 KS 2016/121 
Ert datum Er beteckning 
 TRN 2017-0052 

 

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Registrator.trf@sll.se 
Vår handläggare  
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Yttrande över Stockholms läns landsting förslag till 
ny Regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen, RUFS 2050 
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny 
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Region Västmanland, som 
regionalt utvecklingsansvarig i länet och tillika länets kollektivtrafikmyndighet, 
har tagit fram ett gemensamt yttrande. Yttrandet lyder enligt följande: 

 
Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja, 
ger vägledning och pekar ut den långsiktiga riktningen för Stockholmsregionen 
och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet de kommande åtta åren.  
 
Förra året var planen på samråd, där region Västmanland och Kungsörs kommun 
yttrade sig. Stockholms läns landsting har därefter bearbetat förslaget utifrån 
inkomna yttranden. Planen är nu inne i sin sista fas, utställning, där den ska 
kvalitetssäkras samt möjlighet ges till inspel för hur det fortsatta arbetet ska 
bedrivas. 

 
Region Västmanland vill uttrycka sin glädje över delaktigheten i processen samt 
det goda samarbetsklimat som arbetet är ett uttryck för. Vi ser att ert arbete för 
Stockholmsregionen (Stockholms län enligt planen) har mycket stor betydelse för 
samarbetet med länen i Östra Mellansverige (ÖMS).  
 
Att arbetet inom ÖMS och En Bättre Sits (EBS) sammanfallit väl i tid är lyckligt. 
Material från ÖMS och RUFS kommer att ha påverkan och göra nytta i samband 
med ett kommande arbete med nytt regionalt utvecklingsprogram i Västmanland. 
På sikt kan dessa arbeten skapa en gemensam målbild för en funktionell samman-
hållen region i ett större geografiskt perspektiv. 
 
Region Västmanland kommer i samarbete med övriga aktörer inom Östra 
Mellansverige att samverka med Stockholmsregionen gällande de mål som anges 
i RUFS 2050. Vi vill i detta sammanhang särskilt uppmärksamma vikten av 
följande: 
 
 

  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-10-23 KS 2016/21 
 Ert datum Er beteckning 
  TRN 2017-0052 

 

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Tillgängligheten är viktig 
I EBS är länen/regionerna överens om att tillgängligheten i förhållande till 
Stockholm och Arlanda är viktig. För region Västmanland gäller detta även i 
RUFS‐sammanhanget. Förbättrad tillgänglighet till Stockholm och inom 
Stockholms län behövs för ökad integration av och ökat samspel mellan arbets‐
bostads och studiemarknaderna. 
 
Den internationella tillgängligheten är viktig. Västmanlands näringsliv är starkt 
internationaliserat, med stor och för landet viktig export. Arlanda flygplats ut-
veckling som internationell nod och Stockholm‐Mälardalens tillgänglighet är av 
särskilt stor betydelse för oss i Västmanland. Med förbättrad tillgänglighet kan 
Västmanland även i ännu högre grad stödja kompetensförsörjningen för det 
växande näringslivet i Arlandas närhet. Ett ökat trafikunderlag är nödvändigt för 
att stärka Arlanda flygplats internationella attraktionskraft. 
 
Den storregionala kollektivtrafiken har betydelse för att knyta samman 
både Stockholm‐Mälardalen och Stockholms län 
Stockholms läns landsting har tillsammans med övriga ägare av MÄLAB gemen-
samt beslutat att utveckla den storregionala kollektivtrafiken i Stockholm‐Mälar-
dalen. Länen har gemensamt tagit fram en inriktning för hur den Storregionala 
kollektivtrafiken kan utvecklas till 2030. Den storregionala tågtrafiken är viktig 
för att bättre knyta samman Stockholms län, med ÖMS- området. 
 
 
 
 
Per Strengbom 
Kommunstyrelsens ordförande Claes-Urban Boström 
 Kommunchef  
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