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Utställning av Regional utvecklingsplan  
för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja, ger 
vägledning och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Den ligger till grund för 
den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande 
åtta åren.

Förra året var planen på samråd och vi fick en del tydliga besked från er. Vi har tagit till  
oss synpunkterna när vi tagit fram den här planen som vi nu ställer ut. Utställningen är  
den sista fasen i arbetet, då vi ska kvalitetssäkra planens innehåll men också diskutera  
hur vi ska arbeta för att uppnå målen. För det behöver vi era inspel.

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 8 juni att ställa ut plan förslaget 
under perioden 27 juni–3 november 2017.

RUFS-rummet
Under början av hösten kan du besöka RUFS-rummet, där flera intressanta temamöten 
kopplade till RUFS 2050 och regionens utveckling kommer anordnas. RUFS-rummet 
finns på OpenLab vid KTH, Valhallavägen 79 i Stockholm. Du anmäler dig till mötena 
via www.rufs.se.

Remissen

Välkommen att skicka in synpunkter på planförslaget. Synpunkterna skickas elektroniskt 
till registrator.trf@sll.se både i word- och pdf-format. Ange diarienummer TRN 2017-0052.

Synpunkterna ska vara Stockholms läns landsting tillhanda senast den 3 november 2017.
Remissvaren kommer att publiceras på www.rufs.se och synpunkter som kommit fram, 
samt vilka eventuella ändringar som synpunkterna har lett till, kommer att sammanställas i 
ett särskilt utlåtande.

Bilagor

Bilaga 1: Utställningsförslag; Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
Bilaga 2: Plankarta för Stockholms län 2050
Bilaga 3: Samlad konsekvensbeskrivning av RUFS 2050
Bilaga 4: Sändlista remissinstanser

Mer information finns på www.rufs.se. Där kan du bland annat hitta mer och fördjupat 
underlag, ladda ner planförslaget elektroniskt och anmäla dig till de aktiviteter som pågår i 
RUFS-rummet under utställningen. Där hittar du också kontaktuppgifter till de som arbetat 
med att ta fram planen.

Med vänliga hälsningar

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting


