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Hej,

Vänligen se bifogad protokollsutdrag. Kommunstyrelsen i Upplands Väsby kommun har antagit yttrande över
TRN 2017-0052.  Ett tjänsteutlåtande med yttrandet, dock utan beslut från kommunstyrelsen, har redan skickats
till er eftersom det inte kunde vänta till kommunstyrelsens sammanträde som var den 6 november. Det bifogade
protokollsutdraget är en bekräftelse på att kommunstyrelsen antagit yttrandet.

Med vänlig hälsning

Firdevs Anik
Nämndsekreterare
Kanslienheten
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby
Besöksadress: Dragonvägen 86
Telefon: 0739104309

TRN 2017-0052-190

mailto:registrator.trf@sll.se


 

Utdrag ur 
sammanträdesprotokoll  

   
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2017-11-06  

 

Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 

 
§ 237 
Yttrande över utställt förslag till regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 (KS/2017:417)  
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över remissen av utställt förslag till Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till gemensamt yttrande från 
Arlandaregionen, 2017-10-04.  

 

3. Yttrandet skickas till Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 
_____ 

 

Sammanfattning av ärendet 

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har beslutat att ställa ut ett förslag till regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050. Utställningen är den sista fasen i arbetet 
med den nya regionala utvecklingsplanen Stockholms län. Ett samråd genomfördes under 2016 
då kommunen också lämnade sina synpunkter i ett remissvar. Under utställningen är det tänkt att 
planens innehåll ska kvalitetssäkras och att det ska diskuteras hur planens mål ska uppnås.  

Arlandaregionen lämnar ett gemensamt yttrande med gemensamma och principiella synpunkter 
på RUFS-förslaget. Förutom det gemensamma yttrandet lämnas ett antal mer kommunspecifika 
synpunkter i detta yttrande.   

Upplands Väsby ger fortsatt sitt stöd till den huvudsakliga inriktningen i förslaget till ny regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, men planen behöver bearbetas, 
kompletteras och förtydligas. Upplands Väsbys yttrande utgår till viss del från de synpunkter som 
kommunen lämnade under samrådet.  



 

Utdrag ur 
sammanträdesprotokoll  

   
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2017-11-06  

 

Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 

Men eftersom utställningsförslaget är omarbetat och innehåller helt nya delar lämnas också en del 
nya synpunkter nu under utställningen. Några av dessa är så viktiga att en omarbetning och ny 
avstämning behövs innan ett antagande av planen kan ske.   

 

Ekonomiska konsekvenser 

Har inte bedömts i detta yttrande, men syftet med synpunkterna är att påverka utvecklingen i en 
mer hållbar riktning också ekonomiskt. 

 

Barnrättsperspektivet  

Har inte bedömts i detta yttrande, men syftet med synpunkterna är att påverka utvecklingen så att 
den blir så bra som möjligt också för barn. 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över remissen av utställt förslag till Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till gemensamt yttrande från 
Arlandaregionen, 2017-10-04.  

 

3. Yttrandet skickas till Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 
 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsen 

Enligt förslag. 

_____  

 



 

Utdrag ur 
sammanträdesprotokoll  

   
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2017-11-06  

 

Beslutsexpediering/utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till: 

registrator.trf@sll.se  

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2017-10-06, dnr KS/2017:417 

2. Gemensamt yttrande från Arlandaregionen 2017-10-04  
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