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Yttrande över förslag ÖMS 2050 – samverkan och planering i 
östra Mellansverige 
Ert dnr TRN 2016-0047 
 
Bakgrund 
Till Länsstyrelsen har det inkommit en remiss för yttrande från Stockholms läns 
landsting gällande Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 
2050 samt förslaget ÖMS 2050 – samverkan och planering i östra 
Mellansverige. Länsstyrelsen Gävleborg har valt att yttra sig över den senare, 
ÖMS 2050. 
 
Syftet med ÖMS 2050 är att skapa samsyn för en samordnad planering i östra 
Mellansverige där de storregionala utgångspunkterna för de regionala 
utvecklingsprocesserna och annan rumslig planering är detsamma för hela 
ÖMS. Dokumentet är inte bindande men slutversionen förväntas vara så 
förankrad att det kan hanteras som ett gemensamt överenskommet 
planeringsunderlag. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
 
Länsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget att ha gemensamma 
planeringsförutsättningar så att bostäder, infrastruktur och tillväxt planeras i ett 
storregionalt perspektiv för en hållbar utveckling. Dock bör parterna i ÖMS 
beakta de regionindelningar som ligger på förslag från regeringens utredare och 
förhålla sig till detta då indelningen skiljer sig mellan de två förslagen. 
 
Kopplingen mellan Stockholms län, Uppsala län och Gävleborgs län är stark 
bl.a. beroende på ett dagligt stort utbyte av arbetspendlare mellan länen. 
Länsstyrelsen ser därför positivt på ÖMS-samarbetet som syftar till en starkare 
tillväxt vilket möjliggörs av en sammanhållen planering av bostäder, 
infrastruktur, kollektivtrafik och kompetensförsörjning med en hållbar 
utveckling. 

Länsstyrelsen ser det som självklart att Gävle ingår som en viktig nod i 
storregionen men Länsstyrelsen vill också framhålla att hela länet bör ses som 
en resurs i storregionen vilket är fullt realistiskt med en utbyggd infrastruktur. 
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Redan idag sker arbetspendling från hela länet till Stockholm. Likaså bör Norra 
stambanan och riksvägarna i inlandet också tas med i den samordnade 
planeringen då de också är en viktig resurs för tillväxt inom ÖMS. 

Gävleborg har stora förutsättningar för att vara en del av ÖMS och kan erbjuda 
attraktivt boende, viktig infrastruktur, närheten till Arlanda, en av Sveriges tio 
viktigaste hamnar samt kompetens genom bland annat Högskolan. 

Då storstäderna har problem med bostadsförsörjning skulle boendefrågan 
kunna lyftas tydligare i ett storregionalt perspektiv d.v.s. att länen utanför 
storstäderna kan vara viktiga ur ett bostadsförsörjningsperspektiv där tillgången 
är större på bostäder samt att en annan prisbild råder. Det finns också andra 
värden i de mindre tätbefolkade länen som gör att människor kan välja att bo 
där om det är lätt att pendla till städer med större arbetsmarknader. Detta 
gynnar syftet med ÖMS. Kompetensförsörjningen kan då säkras på ett annat 
sätt och med god infrastruktur kan kompetens föras åt båda hållen för bästa 
utveckling. 

 

I detta ärende har landshövding Per Bill beslutat och enhetschef på Enheten för 
samhällsutveckling och samhällsskydd varit föredragande. Länsråd Veronica 
Lauritszen, stabschef Mats Hindström och Viktoria Bonnevier har också 
deltagit samt Maria Andersson på Enheten för samhällsutveckling och 
samhällsskydd. 
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