
Uppmärksamma Stockholm Ost i RUFS 2050! 
 
Vi som företräder Nacka, Lidingö, Vaxholm och Värmdö är positiva till ett längre tidsper-
spektiv och satsning på flerkärnighet i RUFS 2050. Men anser också att en plan som ska 
spegla utvecklingen till 2050 på ett tydligare sätt bör visa att: 
 
Stockholm Ost; Nacka, Lidingö, Vaxholm och Värmdö, är en snabbt växande del av regionen 
med möjligheter att nå upp till 300 000 invånare om trafikinfrastrukturen byggs ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Östlig förbindelse, tunnelbana, spårväg City och pendelbåtstrafik är nödvändiga för regionens 
och Stockholm Osts utveckling. Till 2030 måste förbindelserna i öst-västlig riktning förbättras 
och en förbindelse öster om Slussen över Saltsjö-Märlarsnittet tillskapas för att det ska vara 
möjligt att bygga 25 000 bostäder till 2030 och ytterligare 25 000 bostäder till 2050 i Nacka, 
Lidingö, Vaxholm och Värmdö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Långsiktigt och strukturmässigt är det lämpligt att se Stockholm Ost som ett regionalt 
utvecklingsområde. Detta för att den satsning på bostäder och näringslivsutveckling som vi 
planerar ger möjlighet till den utveckling som RUFS 2050 syftar till. 
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Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med 
kommunstyrelsen 2016-10-03 

 
 
§ 143 
 

Gemensam skrivelse angående samrådsförslag av regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) (KS/2016:85)  
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen översänder gemensamt med Nacka kommun, 
Vaxholms stad och Värmdö kommun skrivelse, 2016-09-30, till 
Tillväxt- och regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting. 

2. Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.  

Reservationer 

Thomas Bengtsson (MP) till förmån för sitt yrkande. 

Daniel Larson (S) till förmån för sitt yrkande. 

Ersättaryttrande 

Malin Olsson (S): ”Om jag haft rösträtt hade jag yrkat bifall till Daniel Larsons 
yrkande.” 

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxt- och regionplanenämnden vid Stockholms läns landsting har sänt ut Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) på samråd och remiss. Lidingö 
stad har utöver stadens eget yttrande beslutat att gemensamt yttra sig med övriga 
kommuner inom Stockholm Ost (Nacka, Vaxholm och Värmdö).  
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Ordföranden (M) yrkade bifall till föreliggande förslag. 
 
Thomas Bengtsson (MP) yrkade avslag på föreliggande förslag. 
 
Daniel Larson (S) yrkade: ”Vi kan ställa oss bakom de tre sista kraven i yttrandet. Vi 
är däremot inte beredda att i dagsläget ställa oss bakom en östlig vägförbindelse. 
Ändringsförslag: Det är ännu för tidigt att ta ställning till behovet av en östlig 
förbindelse, finansiering och vilken form den i så fall ska ha.” 
 
Efter att överläggningen förklarats avslutad ställde ordföranden (M) yrkandena mot 
varandra. Hon fann att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. 
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Handlingar 

Kommunstyrelsens förslagsskrivelse, 2016-09-26 
Uppmärksamma Stockholm Ost i RUFS 2050, 2016-09-30 
Samrådsförslag RUFS 2050 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2016-
04-08 
Förslag till samlad konsekvensbeskrivning av samrådsförslag RUFS 2015, 2016-04-08 
Brev angående samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050, 2016-04-08 
 
 
Detta utdrag stämmer överens med det justerade protokollet, intygar: 

 .....................................................  

Fredrika Haggren Savard  
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