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Lifvenhage Ann-Sofie, 1:ev ordf M X 
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Eriksson Annika, Led S X 
Lundin Linda, Led S X 
Gustafsson Michael, Led S X Jesper Hammar lund 
Jerneborg Glimne Ingrid, Led M X 
Jarl Kim, Led - M X 
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Ekström Anna, Led M X 
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Skyilberg Eva, Ers Ersättare MP X 
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M =M-S-L-C-V-MP 
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V = V-C-L-MP-S-M 

L =L-C-V-M-S-MP 
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GNESTA 
KOMMUN Kommunledningskontoret 

Stockholms Läns Landsting 
Tillväxt- och 
regionplanerförvaltningen 
Box 22550 
10422 Stockholm 

Upprättad: 2016-08-24 
Diarienummer: KS.2016.240 

Remiss - Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 och ÖMS 2050 

Förslag ti l l beslut i kommunstyrelsen. 
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning 
Stockholms läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 och ÖMS 2050 -
samverkan och planering i östra Mellansverige. 

Gnesta kommun kan och vill aktivt bidra till den storregionala utvecklingen i 
Stockholm och i nedanstående yttrande finns huvudsakligen synpunkter som 
direkt berör Gnesta kommun. 

Därutöver har Regionförbundet Sörmland, Sörmlands 
KoHektivtranJkmyndighet och Landstinget Sörmland gjort ett gemensamt 
yttrande som Gnesta kommun ställer sig bakom. Yttrandet berör bland annat 
mer planeringsteoretiska aspekter samt mer detaljerade synpunkter gällande 
regionaltågen i Sörmland. Det går även in på de olika alternativ som framskrivs 
i dokumenten. Yttrandet bifogas till denna tjänsteskrivelse och beslut fattades 
av Regionstyrelsen den 1 september 2016. 

Förvaltningens synpunkter 

RUFS 2050 
RUFS 2050 är ett omfattande dokument som spänner över många olika 
områden och en styrka är att det finns olika tidsperspektiv på målen samt att 
det finns mätbara mål med nulägesbeskrivning för att det ska bli tydligare att 
utvärdera utvecklingen. Målen och utmaningarna är relevanta och går även att 
appliceras på Gnesta kommun. Att det finns en gemensam 
utvecldingsinriktning för regionen är positivt och denna är bra att förhålla sig 
till vid exempelvis arbetet med den kommunala översiktsplanen. 
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En aktualitetsförklaring gjordes 2013 av RUFS 2010 och det skulle vara 
betydelsefullt med en utvärdering av de mål som sattes upp för RUFS 2010 
samt analyser av detta. 

I RUFS 2050 är det särskilt positivt med kapitel 7 där en rad tematiska frågor 
och förhållningssätt tas upp. Detta bidrar till att RUFS 2050 blir mer 
lätthanterlig än föregående RUFS 2010. 

Det är intressant vilken bild/syn som regionen har på Gnesta kommun. På 
sidan 70 beskrivs Gnesta som landsbygdsnod medan kartan på sidan 90 
beskriver Gnesta som en större ort i ett regionalt stråk. Det kanske inte finns 
något rätt eller fel i detta men det kan uppfattas som paradoxalt. 

Vår syn är att det finns en stor utvecklingspotential i Gnesta. Att restiden från 
Gnesta till Stockholm endast är ca 35 min med regionaltåg och 60 min med 
pendeltåg är grunden till denna potential. En så pass kort restid är att betrakta 
som mycket attraktivt i Stockholmsregionen. 

I Gnesta kommun finns potential att minska bostadsbristen som den stora 
befollmingsölmingen i Stockholmsregionen ger upphov till. Gnesta kommun 
har en hög planberedskap och kan och vill aktivt bidra till ett högt 
bostadsbyggande i regionen. V i kan konstatera att intresset från marknadens 
aktörer för att investera i bostäder av olika slag har ökat markant de senaste 
åren och under den senaste tiden har kommunens befolkning ökat med över 2 
%. Den politiska inriktningen är att utvecklingen ska fortsätta i minst samma 
takt. Befolkningsökningen i Gnesta beror till stor del på ett inrikes 
flyttnings överskott och vid försäljning/uthyrning av nya bostäder har en stor 
andel visat sig vara från Stockholms län. Vår mening är att Gnesta har en stark 
potential att bidra till hela regionens utveckling och därmed bör det 
uppmärksammas tydligare vid den regionala planeringen. 

I likhet med befollmingsutvecklingen har även resandet med kollektivtrafiken 
ökat i kommunen. Gnesta har genom kollektivtrafiken goda förutsättningar att 
bidra till regionförstoringen utan negativa miljökonsekvenser. Idag pendlar över 
hälften av Gnestas arbetande befolkning till Stockholms län och bidrar därmed 
med arbetskraft till Stockholmsregionen. Således är det av största vikt att 
tågtrafiken säkerställs och utvecklas i denna del av regionen för att Gnesta ska 
kunna fortsätta bidra med arbetskraft i regionen. 

För att kunna nå de uppsatta målen i RUFS 2050 är ett tvärsektoriellt 
utvecklingsarbete över länsgränsen avgörande. Gnesta tillhör 
Stockholmsregionen i många avseende och ett fortsatt och utökat samarbete är 
angeläget. 

ÖMS 2050 
Det är bra att den regionala planeringen stärks genom OMS 2050 och att det 
finns ett regionalt planerings dokument att använda sig av vid exempelvis 
kommunal översiktlig planering. 

Gnesta kommun står bakom de utmaningar som återfinns i OMS 2050. De 
delmål som lyfts fram är relevanta och det är bra att det finns mål med skilda 
tidshorisonter. Det som saknas är större fokus på bostadsproblematiken och 
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hur regionen kan arbeta med denna oerhört viktiga fråga. 

Befolkningsutvecklingen i Gnesta till 2050 som kartorna på sidan 16 och 17 
visar är enligt vår mening alltför blygsam. Vår bild är att kommunen kommer 
att växa betydligt mer än det dubbla som kartorna förevisar. 

För att öka tillgängligheten och därmed minska klimatpåverkan är tågtrafiken 
en viktig aspekt. Det måste till en långsiktig strategi för att säkerställa 
trafikeringen av pendeltågen och regionaltågen, annars hotas regionens 
fortsatta utveckling. Fördelningen av tåglägen mellan lokal-/regionaltåg 
respektive interregional trafik måste läggas fast för hela Mälarregionen i ett 
flerårigt perspektiv. 

Beroende på utgången av den pågående regionfrågan kommer detta dokument 
säkerligen behöva revideras för att stämma överens med de nya regionerna. 
Om den föreslagna Svealandsregionen kommer att beslutas enligt det 
föreliggande förslaget är det sannolikt att Gnesta kommun kommer att 
överväga alternativ regiontillhörighet. 

Sändlista 
1. Stockholms Läns Landsting: Tillväxt- och regionplanerförvaltningen, Box 

22550, 104 22 Stockholm 
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Bilagor 
1. Bilaga 1. Samrådssvar RUFS 2050 

2. Bilaga 2. Bilaga till yttrande på samrådssvar RUFS 2050 

Christina Hedberg 
Kommunchef 

Patrik Nissen 
Samhällsbyggnadschef 

Staffan Lind 
Samhällsplanerare 
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Sammanträdesdatum: 2016-09-06 
Ärendenummer: KS.2016.240 

§ 8 2 

Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

1 ut 
1. Kommunstyrelsen antar förvaltaingens yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 
Stockholms läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 och ÖMS 
2050 - samverkan och planering i östra Mellansverige. 

Gnesta kommun kan och vill aktivt bidra till den storregionala utvecklingen 
i Stockholm och i nedanstående yttrande finns huvudsakligen synpunkter 
som direkt berör Gnesta kommun. 

Därutöver har Regionförbundet Sörmland, Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet och Landstinget Sörmland gjort ett gemensamt 
yttrande som Gnesta kommun ställer sig bakom. Yttrandet berör bland 
annat mer planeringsteoretiska aspekter samt mer detaljerade synpunkter 
gällande regionaltågen i Sörmland. Det går även in på de olika alternativ 
som framskrivs i dokumenten. Yttrandet bifogas till denna tjänsteskrivelse 
och beslut fattades av Regionstyrelsen den 1 september 2016. 

Förvaltningens synpunkter 

RUFS 2050 
RUFS 2050 är ett omfattande dokument som spänner över många olika 
områden och en styrka är att det finns olika tidsperspektiv på målen samt 
att det finns mätbara mål med nulägesbeslctivning för att det ska bli 
tydligare att utvärdera utvecklingen. Målen och utmaningarna är relevanta 
och går även att appliceras på Gnesta kommun. Att det finns en gemensam 
utvecldingsinriktning för regionen är positivt och denna är bra att förhålla 
sig till vid exempelvis arbetet med den kommunala översiktsplanen. 

En aktualitetsförklaring gjordes 2013 av RUFS 2010 och det skulle vara 
betydelsefullt med en utvärdering av de mål som sattes upp för RUFS 2010 
samt analyser av detta. 

I RUFS 2050 är det särskilt positivt med kapitel 7 där en rad tematiska 
frågor och förhållningssätt tas upp. Detta bidrar till att RUFS 2050 blir mer 
lätthanterlig än föregående RUFS 2010. 

Det är intressant vilken bild/syn som regionen har på Gnesta kommun. På 
sidan 70 beskrivs Gnesta som landsbygdsnod medan kartan på sidan 90 
beskriver Gnesta som en större ort i ett regionalt stråk. Det kanske inte 
finns något rätt eller fel i detta men det kan uppfattas som paradoxalt. 

Justerarens signatur 

4 ^ 
Utdragsbestyrkande 

Maj-Lie Taengh 
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Våt syn ät att det finns en stor utvecklingspotential i Gnesta. Att testiden 
firån Gnesta till Stockholm endast ät ca 35 min med tegionaltåg och 60 min 
med pendeltåg ät gtunden till denna potential. En så pass kott testid ät att 
betiakta som mycket attraktivt i Stockholmstegionen. 

I Gnesta kommun finns potential att minska bostadsbristen som den stöta 
befolkriingsökningen i Stockholmstegionen get upphov till. Gnesta 
kommun hat en hög planbetedskap och kan och vill aktivt bidra till ett 
högt bostadsbyggande i regionen. V i kan konstatera att intresset från 
marknadens aktörer för att investera i bostäder av olika slag har ökat 
markant de senaste åren och under den senaste tiden har kommunens 
befolkning ökat med över 2 %. Den politiska mriktningen är att 
utvecklingen ska fortsätta i minst samma takt. B ef olknings ökningen i 
Gnesta beror till stor del på ett inrikes flyttnings överskott och vid 
försäljning/uthyrning av nya bostäder hat en stot andel visat sig vata ftån 
Stockholms län. Vår mening är att Gnesta har en stark potential att bidra 
till hela regionens utveckling och därmed bör det uppmärksammas tydligare 
vid den regionala planeringen. 

I likhet med befolkningsutvecklingen har även resandet med 
kollektivtrafiken ökat i kommunen. Gnesta har genom kollektivtrafiken 
goda förutsättningar att bidra till regionförstoringen utan negativa 
miljökonsekvenser. Idag pendlar över hälften av Gnestas arbetande 
befolkning till Stockholms län och bidrar dätmed med arbetskraft till 
Stockholmsregionen. Således är det av största vikt att tågtrafiken säkerställs 
och utvecklas i denna del av regionen för att Gnesta ska kunna fortsätta 
bidra med arbetskraft i regionen. 

För att kunna nå de uppsatta målen i RUFS 2050 är ett tvärsektoriellt 
utvecklingsarbete över länsgtänsen avgörande. Gnesta tillhöt 
Stocldaolmsregionen i många avseende och ett fottsatt och utökat 
samatbete är angeläget. 

ÖMS 2050 
Det är bra att den regionala planeringen stärks genom ÖMS 2050 och att 
det finns ett regionalt planerings dokument att använda sig av vid 
exempelvis kommunal översiktlig planering. 

Gnesta kommun står bakom de utmaningar som återfinns i ÖMS 2050. De 
delmål som lyfts fram är relevanta och det är bra att det finns mål med 
skilda tidshorisonter. Det som saknas är större fokus på 
bostadsproblematiken och hur regionen kan arbeta med denna oerhört 
viktiga fråga. 

Befolkningsutvecklingen i Gnesta till 2050 som kartorna på sidan 16 och 17 
visar är enligt våt mening alltför blygsam. Vår bild är att kommunen 
kommer att växa betydligt mer än det dubbla som kartorna förevisat. 

För att öka tillgängligheten och därmed minska klimatpåverkan är 
tågtrafiken en viktig aspekt. Det måste till en långsiktig strategi för att 
säkerställa trafikeringen av pendeltågen och regionaltågen, annars hotas 
tegionens fottsatta utveckling. Fötdelningen av tåglägen mellan lokal-

Justerarens signatur UtdragsbestyrkandeR fl . , . _ 
Maj-Lie Taengh 
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/regionaltåg respektive interregional trafik måste läggas fast för hela 
Mälarregionen i ett flerårigt perspektiv. 

Beroende på utgången av den pågående regionfrågan kommer detta 
dokument säkerligen behöva revideras för att stämma överens med de nya 
regionerna. Om den föreslagna Svealandsregionen kommer att beslutas 
enligt det föreliggande förslaget är det sannolikt att Gnesta kommun 
kommer att överväga alternativ regiontillhörighet. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse 2016-08-24 

2. Bilaga 1. Samrådssvar RUFS 2050 

3. Bilaga 2. Bilaga till yttrande på samrådssvar RUFS 2050 

Tjänsteförslag 
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget. 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag. 

Sändlista: 
~ Stockholms Läns Landsting: Tillväxt- och regionpknerförvaltningen, 

Box 22550, 104 22 Stockholm 

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

Maj-Lie Taengh 


