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Yttrande över Stockholms läns landstings regionala utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen - RUFS 2050 
 
Yttrande 
Tierps kommun har fått Stockholms läns landstings RUFS på remiss. I 
Uppsala län har Regionförbundet en samordnande roll gällande 
kommunernas synpunkter. Tierps kommun har tagit del av det utkast till 
yttrande som regionförbundet presenterat daterat 2016-07-07. Tierps 
kommun ställer sig bakom regionförbundets förslag till skrivningar, men 
önskar komplettera med kommentarerna nedan. 
 
Det finns gemensamma utmaningar och möjligheter för Stockholms-
regionen och Uppsalaregionen. När regionerna brottas med samma 
utmaningar är samarbete och samverkan direkt nödvändig för största 
möjliga utväxling av åtgärder i situationer där även resurser måste fördelas 
och prioriteras mellan regionerna och kommunerna. Det gäller till exempel 
beredskap relaterade till klimatförändringar och att arbeta tillsammans 
inom avrinningsområden för att minska övergödningen till Östersjön och 
Mälaren eller integration. 
 
Tittar man på de yttre gränserna av Stockholmsregionen så inser man 
snabbt att flera av Uppsalaregionens kommuner är tillgängliga arbets-
marknader även för medborgarna i Stockholmsregionen. Att hitta former 
för mellanregional samverkan till exempel när det gäller kollektivtrafik-
lösningar och matchningar känns angeläget. Samspelet i kollektivtrafik-
resandet mellan regionerna är oerhört viktigt. Att på en biljett kunna resa 
mellan regionerna och till och från Arlanda oberoende av trafikoperatör 
underlättar mycket. 
 
 
 
 
 
forts. 
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Kommunhus Tierp 

 

 
Bakgrund 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) är ett 
övergripande planeringsdokument som pekar ut riktningen för regionens 
utveckling. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska 
planeringen som för tillväxtarbetet i Stockholmsregionen. Stockholms läns 
landsting önskar synpunkter på mål och delmål, prioriterade åtgärder, den 
rumsliga strukturen samt RUFS 2050 som regionens gemensamma 
kontrakt. 
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