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Enligt sändlista

Regional cykelplan för Stockholms län
Rotel IV remitterar för yttrande tillväxt- och regionplanenämndens förslag
till Regional cykelplan för Stockholms län. I remissen ligger att roteln vill ha
remissinstansernas synpunkter på planförslaget.
Remissen är ett led i beredningen av ett ärende avsett att beslutas vid
regionfullmäktiges sammanträde den 16–17 november 2021. Mer
information om förslaget finns i tillväxt- och regionplaneförvaltningens
tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2020.
Remisstiden sträcker sig till den 16 april 2021. Yttranden ska skickas till
regionledningskontorets registrator, epost: registrator.rlk@sll.se. Ange
diarienummer RS 2020-0867.
Frågor kring remissen kan besvaras av Karin Öhlander, tillförordnad
utvecklingsdirektör, epost: karin.olander@sll.se, telefon: 072-467 38 23.
Om det remitterade förslaget
Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har i samverkan med
kommunerna i Stockholms län och Trafikverket tagit fram ett förslag till
reviderad regional cykelplan för Stockholms län. Utgångspunkt för planen
är att öka cyklingen i länet, vilket är ett av målen i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050). Den regionala
cykelplanen är ett strategiskt underlag och en plan för utbyggnad av
regionala cykelstråk. Cykelplanen är vägledande och avsedd att vara
stödjande för länets aktörer.
Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har även tagit fram en
vägledning för genomförande av cykelplanen. Vägledningen kommer att
uppdateras löpande i dialog med länets väghållare och kommer därför inte
att beslutas av regionfullmäktige. Den riktar sig i första hand till planerare
på kommuner och Trafikverket som arbetar med cykelutveckling. Region
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Stockholm önskar återkoppling avseende vägledningens relevans och
nyttoskapande effekt.
Ett samrådsseminarium kommer att hållas i februari. Inbjudan till detta
kommer att sändas separat.

Lars Nordegren
Regionrådssekretrare
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Sändlista

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Trafiknämnden
Ambulanssjukvården i
Storstockholm AB (AISAB)
Södersjukhuset AB
Botkyrka kommun
Danderyds kommun
Ekerö kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Lidingö stad
Nacka kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Solna stad
Stockholms stad
Sundbybergs stad
Södertälje kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad

Värmdö kommun
Österåkers kommun
Region Uppsala
Region Västmanland
Region Sörmland
Region Skåne
Västra Götalandsregionen
Södertörnskommunerna
Stockholm Nordost
Storsthlm
Sveriges Kommuner och Regioner
Boverket
Energimyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Polisen
Trafikverket Region Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län
Trafikanalys
Transportstyrelsen
Jernhusen
Akademiska hus
VTI Cykelcentrum
Cykelfrämjandet
Svenska cykelsällskapet
Naturskyddsföreningen
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