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Samhällsbyggnadsförvaltningen                 
Anna Anderman 

Datum 2021-03-31 

Till Region Stockholm 
 

Dnr KS 2021/0032 

 
Yttrande till Region Stockholm inför revidering av länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033/2037 
 
 

Sammanfattning 
Länsplaneupprättaren, Region Stockholm har erbjudit kommunerna i Stockholmsregionen att lämna 
underlag angående brister och behov inför kommande länsplanearbete. Stockholm Nordost lämnar 
ett gemensamt svar angående konstaterade brister och behov och Österåkers kommun kompletterar 
med ett eget yttrande.  
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Österåkers kommuns yttrande till Region Stockholm inför revidering av länsplan för regional 
infrastruktur 2022 – 2033/37 godkänns enligt bilaga 1. 

2. Stockholm Nordosts yttrande till Region Stockholm inför revidering av länsplan för regional 
infrastruktur 2022 – 2033/37 godkänns enligt bilaga 2. 

3. Beslut om omedelbar justering godkänns.  
 
Bakgrund 
Länsplaneupprättaren Region Stockholm har erbjudit Stockholmsregionens kommuner möjlighet att 
lämna underlag angående behov och brister i transportinfrastrukturen inför arbetet med länsplan för 
transportinfrastruktur för  åren 2022-2033/37. Inom ramen för Stockholm Nordostsamarbetet har 
ett gemensamt yttrande utarbetats och behandlats i Stockholm Nordosts ledningsgrupp den 9 april 
2021. Sista dag för att lämna yttrande är den 12 april. Österåkers kommun har meddelat att underlag 
först kan lämnas den 3 maj.  
 
Förvaltningens slutsatser 
Region Stockholm har angivit att de önskar att endast önskar uppgifter om ej kända brister och 
behov men då förvaltningen inte meddelats något underlag om vilka brister som redan är kända har 
kommunen valt att lämna en sammanställning över samtliga prioriterade brister och behov.  

Bilagor 
1. Yttrande till Region Stockholm inför revidering av länsplan 2022-2033/37 – bilaga 1 
2. Yttrande till Region Stockholm inför revidering av länsplan 2022-2033/37 – beslut i Stockholm 
Nordost ledningsgrupp, 2021-04-09 

Kent Gullberg  Anna Anderman 
Samhällbyggnadschef  Avdelningschef Infrastruktur och anläggning 
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