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Regionplanenämnden

Förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
(RUFS 2010)
Förslag till beslut
Kontoret föreslår att Regionplanenämnden beslutar
att godkänna förslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS
2010) i enlighet med bilaga 1.
att godkänna redovisningen av den särskilda sammanställningen över miljöbedömningen och planens miljöpåverkan, redovisad i kapitel 5 i RUFS 2010, som gjorts
enligt 6 kap. 16 § miljöbalken och att denna sammanställning utgör en del i beslutsunderlaget vid antagandet av RUFS 2010.
att föreslå landstingsstyrelsen att besluta föreslå landstingsfullmäktige att besluta anta
förslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, med
den särskilda sammanställningen enligt 6 kap. 16 § miljöbalken, som regionplan
för Stockholms län.
att föreslå landstingsstyrelsen att besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta att
uppdra åt Regionplanenämnden att följa upp den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen.

Ärendet
Sedan mars 2006 har arbetet pågått med en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Ett antal steg har tagits på vägen mot en färdig plan. Regionplanenämnden har under arbetets gång tagit ett antal beslut till ledning för arbetet:
•
•
•

Direktiv för arbetet med att förbereda en ny regional utvecklingsplan (mars
2006)
Vision, mål och strategier samt program för ny regional utvecklingsplan (maj
2007)
Inriktning för samrådsförslaget (december 2007)
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Samrådsförslag (maj 2008)
Samrådsredogörelse och direktiv (mars 2009)
Utställningsförslag (juni 2009)
Direktiv för slutligt planförslag (december 2009)

I juni 2009 beslutade Regionplanenämnden att godkänna utställningsförslaget till
RUFS 2010 med miljökonsekvensbeskrivning för utställning. De synpunkter som framfördes under utställningsperioden låg till grund för det direktivärende som behandlades i nämnden i december 2009. Nämnden tog då ställning till vilka ändringar som
inkomna synpunkter skulle medföra. Efter nämndens beslut i december 2009 har kontoret utvecklat utställningsförslaget till ett färdigt planförslag med utgångspunkt i direktiven.
RUFS 2010 ska få ställning både som regionplan enligt plan- och bygglagen (PBL) och som
regionalt utvecklingsprogram (RUP) enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete. Stockholms läns landsting är regionplaneorgan för Stockholms län och det är landstingsfullmäktige som beslutar om att anta RUFS 2010 som regionplan. Länsstyrelsen, som är formellt ansvarig för att det upprättas ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) i Stockholms län, beslutar
om RUFS som regionens utvecklingsprogram. Arbetet har under hela processen skett i nära
samverkan med Länsstyrelsen.

Kontorets kommentar
Till grund för detta slutliga planförslag ligger utställningsförslaget. De ändringar som
gjorts jämfört med utställningsförslaget är synliga i en version av planen som nås på:
http://www.regionplanekontoret.sll.se/politik/rufs2010
Efter landstingsfullmäktiges beslut ska planen enligt PBL sändas till de kommuner och
länsstyrelser som berörs av planen samt till regeringen. När beslutet har vunnit laga
kraft skall planen sändas till länsstyrelserna inom regionen samt till Boverket.
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