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Rubrik



Högskolan i Gävle har tagit del Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Bifogat presenteras Högskolans remissyttrande. 



Remissyttrandet har beretts av Joakim Helmbrant, vid Högskolan i Gävle. 



Bifogat presenteras Högskolans remissyttrande. 


Med vänlig hälsning
HÖGSKOLAN I GÄVLE







Ylva Fältholm



Rektor


Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.
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Yttrande - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Övergripande kommentarer

Högskolan i Gävle har tagit del av utställningsversion av RUFS 2050 med samrådsredogörelse. 



Vår bedömning är också att utställningsversionen av RUFS har en relevant balans där huvudfokus är att fungera som en utvecklingsplan för Stockholms län, men där grundsynen är tydlig att den funktionella regionen sträcker sig långt utanför den egna länsgränsen och att den med RUFS sikte mot 2030 och 2050 kommer att involvera allt större delar av östra Mellansverige (ÖMS). Att Stockholm ser sig som en del av östra Mellansverige betonas nu redan i inledande kapitlet där man ser stor ömsesidig utvecklingspotential i att knyta samman arbets-, utbildnings- och bostadsmarknader inom ÖMS-regionen.

Kompetens, utbildning och arbetsmarknad

De storregionala förhållningssätten (sid 124) tillsammans med Karta 20 över Lärosäten i östra Mellansverige (sid 128) tydliggör att Högskolan i Gävle är en del av den framtida kompetensförsörjningen för Stockholmsregionen. Högskolan i Gävle hade läsåret 16/17 1450 inskrivna studenter från Stockholms län. Med bättre kommunikationer både digitalt och fysiskt finns det anledning att tro att den siffra kan öka över tid.
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