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Yttrande över remiss RUFS 2010  – underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 

 

Landstinget Västmanlands tackar för möjligheten att yttra sig över aktualitetsremissen.  

En aktualiserad RUFS bör i ännu högre grad bygga på samverkan i ÖMS-

området. Ny kunskap utifrån befolkningsframskrivningar, situationen på 

bostadsmarknader och i transportsystemen bör tillföras.  

Det är önskvärt med fortsatt gemensamt framtagande av kunskapsmaterial i 

Östra Mellansverigeområdet (ÖMS). Det är viktigt att betydelsen av ökad 

tillgänglighet och funktonalitet mellan noderna och i starka stråk inom ÖMS 

tydliggörs och utvecklas i större utsträckning för att stärka arbetsmarknaderna 

och möjliggöra ökad bostadsproduktion.  

Landstinget Västmanlands uppfattning är att vi behöver samverka ännu mer för 

att få till ännu mer samspelande arbets- och bostadsmarknader, samt utveckling 

av infrastruktur och trafikering, så att förutsättningar verkligen finns för en mer 

balanserad tillväxt i ÖMS. Den systemanalys som skall tas fram inom ”En 

bättre sits” för inspel i kommande infrastrukturplanering och dess 

genomförande kommer att bli en mycket viktig pusselbit för förutsättningarna 

att kunna nå flera av RUFS:ens mål.  

I Västmanlands län har vi en egen läxa att göra när det gäller vår regionala 

planering och samverkan med kommunerna för att på bästa sätt möta de 

möjligheter och utmaningar som står framför oss. Vi saknar idag ett till RUFS 

motsvarande förankrat underlag. Det är först när en i länet förankrad 

utvecklingsstrategi för Västmanland finns på plats som vi på ett riktigt bra sätt 

kan respondera på genomförandet av RUFS. 



 

  

 

Datum     

2013-11-25   
 

I remissen ställs ett antal frågor som Landstinget Västmanland besvarar enligt 

nedan: 

1. Anger RUFS:s 2010 vision och mål fortfarande regionens samlade vilja?  

Utifrån Landstinget Västmanlands perspektiv så är målen relevanta och bra. 

För oss är planeringsmålen under strategin att utveckla en flerkärnig och tät 

region särskilt viktiga, där östra Mellansverige har sammanlänkade marknader 

för arbete, bostäder, utbildning och företagande. 

2. Hur använder ni RUFS och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete?  

Landstinget Västmanland använder den som kunskapsunderlag och delvis som 

utgångspunkt för egen planering kopplat till främst kollektivtrafik. RUFS, 

kombinerat med samarbetet inom ÖMS, sätter bra fokus på våra gemensamma 

utvecklingsfrågor.  

3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag och hur kan det 

stärkas ytterligare?  

Det byggs framförallt inte tillräckligt mycket bostäder och de funktionella 

sambanden behöver stärkas ytterligare för integrationen mellan och 

utvecklingen av noderna och starka stråk i ÖMS. 

4. Vad ser ni som RUFS:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 

RUFS är ett utmärkt kunskapsunderlag, men ÖMS-perspektiven kan 

tydliggöras mer.  

5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? Ja, inom områden där 

nya fakta tillförts eller uppdaterats t.ex. avseende befolkning, bostäder och 

transportsystemens trafikering och belastning. 

6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? Ja. 

7. Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver?  

Utifrån formuleringarna i RUFS så är det ur Landstinget Västmanlands 

perspektiv: 

Utmaning 1: Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra 

regionens miljö och invånarnas hälsa 

Utmaning 5: Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att 

växa. 

Utmaning 6: Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet. 
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8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från?  

Landstinget Västmanland håller med om omvärldsbilden. Den globaliserade 

ekonomins betydelse går inte att understryka nog. Internationell 

konkurrenskraft är avgörande för vår regions möjligheter att växa och utveckla 

välfärden. 

När det gäller beskrivningarna av resesamband i ÖMS är det olyckligt att 

Hallstahammar och Kungsör inte ingår. 
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