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Remissvar RUFS 2010 – underlag för att bedöma 
aktualitet och användbarhet 

Förslag till beslut 

Enköpings kommun lämnar följande yttrande:   

 

Enköpings kommun ställer sig bakom det yttrande som Regionförbundet i 

Uppsala län lämnat i rubricerat ärende. Enköping vill utöver det särskilt 

poängtera vikten av att den grundläggande inriktningen i den storregionala 

målbilden fortsätter gälla och ges fortsatt tyngd. Alltså, att den spårburna 

kollektivtrafiken utgör en förutsättning för att knyta ihop Stockholm- 

Mälarregionen och därmed stärka människors och företags 

utvecklingsmöjligheter.  

 

Enköpings kommun vill även lyfta fram att kommunen, genom bland annat den 

spårburna kollektivtrafiken, utgör ett komplement till bostadsmarkanden i 

Stockholm med attraktiva miljöer och prislägen. Enköping och Uppsala län bör 

ses som en del i lösningen på bostadsbristen.  

Bakgrund  

Enköpings kommun har fått RUFS 2010 på remiss från landstinget i Stockholms 

län. Remissen syftar till att ta fram ett underlag för att bedöma planens aktualitet 

och användbarhet.  

 

Planen har nu fungerat som länets regionplan och regionala utvecklingsprogram i 

tre år. Planens styrka och legitimitet bygger på att innehållet upplevs som relevant 

och aktuellt av regionens aktörer. Genom att föra en dialog om planen i detta läge 

vill man skapa möjligheter för att påbörja en ny regionplan när RUFS 2010 slutar 

gälla 2016.  

 

Regionförbundet i Uppsala län har svarat på remissen och besvarar i sitt yttrande de 

åtta frågor som lanstinget i Stockholms län ställer (se bilaga). Regionförbundets 

svar stämmer väl överens med Enköpings kommuns synpunkter varför Enköping 

väljer att ställa sig bakom det och peka på två frågor av extra vikt: den regionala 

tågtrafiken och arbetspendlingen samt bostadsförsörjning.  
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