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Hej!
Här kommer yttrande från Eskilstuna kommun i ert ärende TRN 2017-0052.

Med vänlig hälsning
Registrator för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret, ledningsstaben
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Stadshuset, Fristadstorget
eskilstuna.se

Eskilstuna - den stolta Fristaden

TRN 2017-0052-96
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Eskilstuna – den stolta Fristaden

Kommunstyrelsen 


Ordförandebeslut i brådskande ärende – Ytterande över utställning för Stockholmsregionen – RUFS 2015



Beslut

Fyra Mälarstäders gemensamma skrivelse lämnas som yttrande över utställningsförslag – RUFS 2050.



Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16 oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping har fått ”RUFS 2050, regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen” för yttrande på utställningsförslaget. 



Under sommaren 2016 var RUFS 2050 på samråd. Kommunerna inom Fyra Mälarstäder lämnade då ett gemensamt yttrande på planförslaget. Mellan juni och november har planen ställts ut för möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. Den slutliga planen ska upp för beslut i Stockholms landstingsfullmäktige under 2018. 



Syftet med att samverka inom Fyra Mälarstäder är att ge yttrandet en större tyngd i den fortsatta processen, genom att visa på stor samsyn. Samma ärende tas i de fyra kommunernas kommunstyrelser. Svarsförslaget har presenterats och diskuterats vid det gemensamma kommunstyrelsesammanträdet i Västerås 11 september 2017. 



Beslutet har fattats med stöd av punkt 6 kapitlet 36 § kommunallagen (1991:900) och punkten 1.1 i kommunstyrelsens delegationsordning.





KOMMUNSTYRELSEN 





Jimmy Jansson                

Kommunstyrelsens ordförande





Beslutet skickas till:

Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, registrator.trf@sll.se 

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, Miljö- och samhällsbyggnad
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Kristina Birath 016-710 51 56 



















Eskilstuna – den stolta Fristaden

Kommunstyrelsen 

Yttrande över utställningsförslag - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050 





Förslag till beslut

Fyra Mälarstäders gemensamma skrivelse lämnas som yttrande över utställningsförslag – RUFS 2050.



Beskrivning av ärendet

Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping har fått ”RUFS 2050, regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen” för yttrande på utställningsförslaget. Inom Fyra Mälarstäder har ett gemensamt yttrande arbetats fram. Under hösten 2016 lämnade Fyra Mälarstäder ett gemensamt yttrande på samrådsförslaget för RUFS 2050 samt ÖMS 2050. Till skillnad från RUFS 2050 som följer planprocessen för en regional utvecklingsstrategi och samråds vid två tillfällen var ÖMS 2050 endast på ett remisstillfälle. Den slutliga versionen av ÖMS 2050 ska färdigställas vid årsskiftet 2017/2018.



RUFS 2050

Arbetet med RUFS 2050 är en omfattande process som pågår i flera år och som förutsätter en tät dialog med alla de organisationer som sedan ska medverka till att planen blir verklighet. Under 2013-2014 gjordes en aktualitetsbedömning av RUFS 2010. Den visade på att planen är fortsatt både aktuell och användbar, men den pekade på en del utvecklings- och förbättringsområden. Utifrån resultatet av aktualitetsarbetet satte sedan arbetet med en ny plan igång. 

RUFS 2050 tas fram på uppdrag av Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplanenämnd. Många delar liknar RUFS 2010 eftersom en långsiktig plan kräver uthållighet. Delar som ändå har utvecklats är bland annat hållbarhetsansatsen, ett större fokus på människan och en starkare genomförandeinriktning. 

Under sommaren 2016 var RUFS 2050 på samråd. Kommunerna inom Fyra Mälarstäder lämnade då ett gemensamt yttrande på planförslaget. Mellan juni och november har planen ställts ut för möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. Den slutliga planen ska upp för beslut i Stockholms landstingsfullmäktige under 2018. 



Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Syftet med att samverka inom Fyra Mälarstäder är att ge yttrandet en större tyngd i den fortsatta processen, genom att visa på stor samsyn. Samma ärende tas i de fyra kommunernas kommunstyrelser. Svarsförslaget har presenterats och diskuterats vid det gemensamma kommunstyrelsesammanträdet i Västerås 11 september 2017. 









Pär Eriksson			Kristina Birath

Kommundirektör		Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör







Beslutet skickas till:
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