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Hej,

Bifogar Remissvar - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
samt protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Gnestas sammanträde den 23 oktober 2017.
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Remissvar - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 	

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget

Sammanfattning

Gnesta kommun kan och vill aktivt bidra till den storregionala utvecklingen i Stockholmsregionen. Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i regionen. Restiden från Gnesta till Stockholm är endast cirka 35 minuter med regionaltåg och cirka 60 minuter med pendeltåg. En så kort restid är mycket attraktivt i Stockholmsregionen. 

Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i Stockholmsregionen. Kommunen har ett mål om befolkningstillväxt på 2% per år. 

Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Nuvarande regionala utvecklingsplan (RUFS 2010) antogs den 30 augusti 2010.

Stockholms läns landsting har sänt utställningsförslaget på remiss. Svar ska lämnas senast den 3 november 2017. 

Förvaltningens synpunkter

RUFS 2050 är ett omfattande dokument som spänner över många olika områden. Målen och utmaningarna som beskrivs är relevanta även för Gnesta kommun. Den gemensamma utvecklingsinriktningen är positiv och något att förhålla sig till i Gnesta kommun, exempelvis i arbetet med kommunens översiktsplan.

Gnesta kommun håller med om resonemanget som förs om att länen i östra Mellansverige i flera avseenden utgör en storregional sammanlänkad enhet. Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i regionen. Restiden från Gnesta till Stockholm är endast cirka 35 minuter med regionaltåg och cirka 60 minuter med pendeltåg. En så kort restid är mycket attraktivt i Stockholmsregionen. 

Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i Stockholmsregionen. Kommunen har en god planberedskap och vill aktivt bidra till bostadsbyggandet i regionen. Kommunen har ett mål om en befolkningstillväxt på 2% per år. Inrikes inflyttning förväntas till stor del ske från angränsande län.

Utställninghandlingens bild av Gnesta är mer samstämd jämfört med samrådshandlingen. Gnesta benämns som en huvudort/övrig större ort i ett regionalt stråk, vilket uppfattas som en bättre beskrivning av kommunen i förhållande till kommunens geografiska läge och målsättning än benämningen landsbygdsnod.

På plankartan finns ingen markering gällande bebyggelsestrukturen utanför Stockholms läns gränser bortsett från Uppsala. Gnesta tätort ligger precis på gränsen till Stockholms län och Södertälje kommun. RUFS:en bör därför peka ut Gnesta på liknande sätt som Nykvarn. Den roll  som Gnesta kommun har stämmer bra överens med det som plankartan definierar som "strategiskt stadsutvecklingsläge" och "primärt bebyggelseläge". Kommunen och framförallt Gnesta tätort har god regional tillgänglighet samt potential att utveckla  sammanhängande miljöer med urbana kvalitéer där det finns utrymme för verksamheter, bostäder och service med mera.

För att kunna nå de mål som finns i utställningshandlingen RUFS 2050 krävs ett tvärsektoriellt arbete. För Gnesta kommun som funktionellt tillhör Stockholmsregionen i ett flertal avseenden är det av största vikt med ett fortsatt samarbete i de regionala frågorna.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

I rapporten hänvisar man till det övergripande målet för Sveriges jämställdhet. I utställningsförslaget förs också resonemang om mäns och kvinnors roll i samhället och de tre hållbarhetsperspektiven ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet genomsyrar rapporten. Vidare analys återfinns i utställningshandlingen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-22

1. Remiss utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
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· Stockholms läns landsting: registrator.trf@sll.se, ange diarienummer: TRN2017-0052 i ämnesraden
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Remissvar - Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050   


Förslag till beslut i kommunstyrelsen 


1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget 


Sammanfattning 


Gnesta kommun kan och vill aktivt bidra till den storregionala utvecklingen i 
Stockholmsregionen. Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i regionen. 
Restiden från Gnesta till Stockholm är endast cirka 35 minuter med regionaltåg 
och cirka 60 minuter med pendeltåg. En så kort restid är mycket attraktivt i 
Stockholmsregionen.  


Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i 
Stockholmsregionen. Kommunen har ett mål om befolkningstillväxt på 2% per år.  


Ärendebeskrivning 


Stockholms läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Nuvarande regionala 
utvecklingsplan (RUFS 2010) antogs den 30 augusti 2010. 


Stockholms läns landsting har sänt utställningsförslaget på remiss. Svar ska lämnas 
senast den 3 november 2017.  


Förvaltningens synpunkter 


RUFS 2050 är ett omfattande dokument som spänner över många olika områden. 
Målen och utmaningarna som beskrivs är relevanta även för Gnesta kommun. 
Den gemensamma utvecklingsinriktningen är positiv och något att förhålla sig till i 
Gnesta kommun, exempelvis i arbetet med kommunens översiktsplan. 


Gnesta kommun håller med om resonemanget som förs om att länen i östra 
Mellansverige i flera avseenden utgör en storregional sammanlänkad enhet. 
Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i regionen. Restiden från Gnesta till 
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Stockholm är endast cirka 35 minuter med regionaltåg och cirka 60 minuter med 
pendeltåg. En så kort restid är mycket attraktivt i Stockholmsregionen.  


Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i 
Stockholmsregionen. Kommunen har en god planberedskap och vill aktivt bidra 
till bostadsbyggandet i regionen. Kommunen har ett mål om en 
befolkningstillväxt på 2% per år. Inrikes inflyttning förväntas till stor del ske från 
angränsande län. 


Utställninghandlingens bild av Gnesta är mer samstämd jämfört med 
samrådshandlingen. Gnesta benämns som en huvudort/övrig större ort i ett 
regionalt stråk, vilket uppfattas som en bättre beskrivning av kommunen i 
förhållande till kommunens geografiska läge och målsättning än benämningen 
landsbygdsnod. 


På plankartan finns ingen markering gällande bebyggelsestrukturen utanför 
Stockholms läns gränser bortsett från Uppsala. Gnesta tätort ligger precis på 
gränsen till Stockholms län och Södertälje kommun. RUFS:en bör därför peka ut 
Gnesta på liknande sätt som Nykvarn. Den roll  som Gnesta kommun har 
stämmer bra överens med det som plankartan definierar som "strategiskt 
stadsutvecklingsläge" och "primärt bebyggelseläge". Kommunen och framförallt 
Gnesta tätort har god regional tillgänglighet samt potential att utveckla  
sammanhängande miljöer med urbana kvalitéer där det finns utrymme för 
verksamheter, bostäder och service med mera. 


För att kunna nå de mål som finns i utställningshandlingen RUFS 2050 krävs ett 
tvärsektoriellt arbete. För Gnesta kommun som funktionellt tillhör 
Stockholmsregionen i ett flertal avseenden är det av största vikt med ett fortsatt 
samarbete i de regionala frågorna. 


Jämställdhetsanalys utifrån checklista 


I rapporten hänvisar man till det övergripande målet för Sveriges jämställdhet. I 
utställningsförslaget förs också resonemang om mäns och kvinnors roll i 
samhället och de tre hållbarhetsperspektiven ekologisk-, ekonomisk- och social 
hållbarhet genomsyrar rapporten. Vidare analys återfinns i utställningshandlingen. 


Beslutsunderlag 


1. Tjänsteskrivelse 2017-09-22 


2. Remiss utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050 







 


Kommunledningskontoret 


 
 


 


 


TJÄNSTESKRIVELSE 3(3)   


 


  


 


 


 


Beslutet ska skickas till: 


 Stockholms läns landsting: registrator.trf@sll.se, ange diarienummer: 
TRN2017-0052 i ämnesraden 


 
 


Christina Hedberg  Patrik Nissen 


Kommunchef Samhällsbyggnadschef 


 


Alina Ruda 


Samhällsplanerare  
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		Sammanträdesdatum: 2017-10-23   

Ärendenummer: KS.2016.240

§ 109 

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

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommun kan och vill aktivt bidra till den storregionala utvecklingen i Stockholmsregionen. Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i regionen. Restiden från Gnesta till Stockholm är endast cirka 35 minuter med regionaltåg och cirka 60 minuter med pendeltåg. En så kort restid är mycket attraktivt i Stockholmsregionen. 

Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i Stockholmsregionen. Kommunen har ett mål om befolkningstillväxt på 2% per år. 

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-22

2. Remiss utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 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: registrator.trf@sll.se, ange diarienummer: TRN2017-0052 i ämnesraden
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Sammanträdesdatum: 2017-10-23    


Ärendenummer: KS.2016.240 
§ 109  


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


Beslut 


1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget 


Sammanfattning av ärendet 


Gnesta kommun kan och vill aktivt bidra till den storregionala utvecklingen 
i Stockholmsregionen. Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i 
regionen. Restiden från Gnesta till Stockholm är endast cirka 35 minuter 
med regionaltåg och cirka 60 minuter med pendeltåg. En så kort restid är 
mycket attraktivt i Stockholmsregionen.  


Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i 
Stockholmsregionen. Kommunen har ett mål om befolkningstillväxt på 2% 
per år.  


Beslutsunderlag 


1. Tjänsteskrivelse 2017-09-22 


2. Remiss utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, 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: registrator.trf@sll.se, ange diarienummer: 
TRN2017-0052 i ämnesraden 
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Sammanträdesdatum: 2017-10-23    

Ärendenummer: KS.2016.240 
§ 109  

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

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget 

Sammanfattning av ärendet 

Gnesta kommun kan och vill aktivt bidra till den storregionala utvecklingen 
i Stockholmsregionen. Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i 
regionen. Restiden från Gnesta till Stockholm är endast cirka 35 minuter 
med regionaltåg och cirka 60 minuter med pendeltåg. En så kort restid är 
mycket attraktivt i Stockholmsregionen.  

Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i 
Stockholmsregionen. Kommunen har ett mål om befolkningstillväxt på 2% 
per år.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-22 

2. Remiss utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, 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: registrator.trf@sll.se, ange diarienummer: 
TRN2017-0052 i ämnesraden 
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Remissvar - Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050   

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget 

Sammanfattning 

Gnesta kommun kan och vill aktivt bidra till den storregionala utvecklingen i 
Stockholmsregionen. Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i regionen. 
Restiden från Gnesta till Stockholm är endast cirka 35 minuter med regionaltåg 
och cirka 60 minuter med pendeltåg. En så kort restid är mycket attraktivt i 
Stockholmsregionen.  

Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i 
Stockholmsregionen. Kommunen har ett mål om befolkningstillväxt på 2% per år.  

Ärendebeskrivning 

Stockholms läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Nuvarande regionala 
utvecklingsplan (RUFS 2010) antogs den 30 augusti 2010. 

Stockholms läns landsting har sänt utställningsförslaget på remiss. Svar ska lämnas 
senast den 3 november 2017.  

Förvaltningens synpunkter 

RUFS 2050 är ett omfattande dokument som spänner över många olika områden. 
Målen och utmaningarna som beskrivs är relevanta även för Gnesta kommun. 
Den gemensamma utvecklingsinriktningen är positiv och något att förhålla sig till i 
Gnesta kommun, exempelvis i arbetet med kommunens översiktsplan. 

Gnesta kommun håller med om resonemanget som förs om att länen i östra 
Mellansverige i flera avseenden utgör en storregional sammanlänkad enhet. 
Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i regionen. Restiden från Gnesta till 
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Stockholm är endast cirka 35 minuter med regionaltåg och cirka 60 minuter med 
pendeltåg. En så kort restid är mycket attraktivt i Stockholmsregionen.  

Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i 
Stockholmsregionen. Kommunen har en god planberedskap och vill aktivt bidra 
till bostadsbyggandet i regionen. Kommunen har ett mål om en 
befolkningstillväxt på 2% per år. Inrikes inflyttning förväntas till stor del ske från 
angränsande län. 

Utställninghandlingens bild av Gnesta är mer samstämd jämfört med 
samrådshandlingen. Gnesta benämns som en huvudort/övrig större ort i ett 
regionalt stråk, vilket uppfattas som en bättre beskrivning av kommunen i 
förhållande till kommunens geografiska läge och målsättning än benämningen 
landsbygdsnod. 

På plankartan finns ingen markering gällande bebyggelsestrukturen utanför 
Stockholms läns gränser bortsett från Uppsala. Gnesta tätort ligger precis på 
gränsen till Stockholms län och Södertälje kommun. RUFS:en bör därför peka ut 
Gnesta på liknande sätt som Nykvarn. Den roll  som Gnesta kommun har 
stämmer bra överens med det som plankartan definierar som "strategiskt 
stadsutvecklingsläge" och "primärt bebyggelseläge". Kommunen och framförallt 
Gnesta tätort har god regional tillgänglighet samt potential att utveckla  
sammanhängande miljöer med urbana kvalitéer där det finns utrymme för 
verksamheter, bostäder och service med mera. 

För att kunna nå de mål som finns i utställningshandlingen RUFS 2050 krävs ett 
tvärsektoriellt arbete. För Gnesta kommun som funktionellt tillhör 
Stockholmsregionen i ett flertal avseenden är det av största vikt med ett fortsatt 
samarbete i de regionala frågorna. 

Jämställdhetsanalys utifrån checklista 

I rapporten hänvisar man till det övergripande målet för Sveriges jämställdhet. I 
utställningsförslaget förs också resonemang om mäns och kvinnors roll i 
samhället och de tre hållbarhetsperspektiven ekologisk-, ekonomisk- och social 
hållbarhet genomsyrar rapporten. Vidare analys återfinns i utställningshandlingen. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-22 

2. Remiss utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050 
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Beslutet ska skickas till: 

 Stockholms läns landsting: registrator.trf@sll.se, ange diarienummer: 
TRN2017-0052 i ämnesraden 

 
 

Christina Hedberg  Patrik Nissen 

Kommunchef Samhällsbyggnadschef 

 

Alina Ruda 

Samhällsplanerare  

 

mailto:registrator.trf@sll.se

	TRN2017-0052 
	Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 20171023, § 109 gnesta kommun
	Remissvar- Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

