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Stockholms läns landsting 
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104 22 Stockholm 

Strängnäs kommuns yttrande över aktualitetsförklaring 
av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen -
RUFS 2010 (dnr LS 1304-0578). 

Starka samband med stockholmsregionen påverkar kommunens planering 

RUFS 2010 innehåller underlag som i flera avseenden är viktiga förutsättningar 
för utvecklingen i Strängnäs kommun. Det är en kommun som i flera avseenden 
har starkare samband med Stockholms län än med det län Sörmland som 
kommunen tillhör. I praktiken visar det sig dock svårt för Strängnäs; en mindre 
kommun utanför länet att följa de handlingsplaner med mera som är knutna till 
Stockholms regionala utvecklingsprogram, RUFS. 

På ett övergripande plan innehåller RUFS många frågor av betydelse för utveck
lingen i Strängnäs kommun. Särskilt påtagliga är naturligtvis beskrivningarna av 
de möjligheter som Stockholm erbjuder inom näringsliv, arbetsmarknad, högre 
utbildning, service mm. Här finns uppgifter av grundläggande betydelse för 
kommunens omfattande utbyte med Stockholmsregionen. Det visar sig till 
exempel i att närmare hälften av den arbetskraft som bor i kommunen är 
sysselsatt i annan kommun varav flertalet är i Stockholms län. 

Det nära sambandet med stockholmsområdet är viktig utgångspunkt för kom
munens planering. I pågående arbete med ny översiktsplan för Strängnäs konsta
teras att kommunen med åren har fått en allt mer strategiskt gynnsam position i 
Stockholm-Mälarregionen. Kombinationen av att ligga nära Stockholm och 
därmed tyngdpunkten i landets ekonomi och näringsliv ger tillsammans med 
kommunens egna kvaliteter i form av attraktiva natur- och kulturmiljöer mycket 
goda förutsättningar för en positiv utveckling. En särskild utmaning ligger i att 
utveckla kommunens olika delar så att de på sikt kan tillgodose rimliga krav på 
kommersiell och offentlig service. 

Viktig regional samverkan finns inom transportinfrastruktur och 
kommunikationer 
Inom infrastruktur för person- och godstransporter samt allmänna kommunika
tioner finns en bra grund i samverkan genom den länsvisa trafikorganisationen 
och andra regionala organ såsom MÄLAB (Mälardalstrafik AB). Denna 
samverkan ger bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att utveckla vägar 
och järnvägar samt gemensamma system för kollektivtrafiken. 
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I frågor om bostadsförsörjning finns behov av gemensamt regionalt 
underlag 

I frågor om bostadsförsörjning behöver lämpliga former för regionalt samarbete 
utvecklas vidare. Bristen på organiserat samarbete på regional nivå inom 
bostadsförsörjningen blir särskilt tydlig när, som för närvarande, efterfrågan på 
bostäder så påtagligt överstiger utbudet samtidigt som människor är beredda att 
resa allt längre mellan bostad och arbete. Strängnäs blir en intressant kommun 
för många som har svårt att skaffa bostad nära Stockholm. Ett önskemål från 
Strängnäs är att det fortsatta arbetet med RUFS kan bidra med underlag, 
prognoser och analyser som ger stöd för kommunernas planering och även 
stimulerar aktörerna på bygg- och bostadsmarknaderna att initiera byggande av 
bostäder. 

Utnyttja befintliga samarbeten mellan kommuner 

Det fortsatta arbetet med RUFS gynnas av att goda kontakter upprätthålls med 
kommuner och regioner utanför Stockholms län. Strängnäs bedömer att sådana 
kontakter gärna kan ske med etablerade grupper av kommuner där gemensamma 
förutsättningar för utvecklingen behandlas. För Strängnäs del kan fortsatt 
samråd inom ramen för RUFS gärna ingå som del av samarbetet "4 Mälarstäder" 
som kommunen bedriver tillsammans med kommunerna Enköping, Eskilstuna 
och Västerås. 

Yttrandet sk ickas till: 

Stockholms läns landsting 
Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) 
Box 22550, 104 22 Stockholm 

För kännedom till: 

Regionförbundet Sörmland, Box 325, 611 27 Nyköping 

Länsstyrelsen Södermanlands län, 611 86 Nyköping 

Jens Persson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef 
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Aktualitetsförklaring av regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, yttrande 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. avge Strängnäs kommuns yttrande, daterat 27 november 2013, över 
aktualitetsförklaring av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen -
RUFS 2010. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag och att det blir 
kommunstyrelsens beslut. 

Bakgrund 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) har fungerat som 
regionplan för Stockholms län i tre år. I remisshandlingen redovisas underlag och 
preliminär bedömning av planens aktualitet och användbarhet. I syfte att göra 
genomförandet av RUFS 2010 mer kraftfullt fram till 2016, då planen slutar gälla, 
efterfrågas bedömningar och synpunkter från olika aktörer som verkar i 
Stockholmsregionen. 

Beredning 
I kommunens yttrande redovisas att RUFS 2010 innehåller underlag om 
förutsättningarna för utvecklingen i Strängnäs kommun. Det nära sambandet med 
stockholmsområdet är viktig utgångspunkt för kommunens planering. För 
Strängnäs del kan fortsatt samråd inom ramen för RUFS gärna ske med det 
samarbete "4 Mälarstäder" som kommunen etablerat tillsammans med 
kommunerna Enköping, Eskilstuna och Västerås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Yttrande över aktualitetsförklaring av RUFS 2010,2013-11-28 
Yttrande, Strängnäs kommuns yttrande över aktualitetsförklaring av regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2013-11-27 
RUFS 2010, Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet, oktober 2013 

Beslutet skickas till 
Stockholms läns landsting 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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