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Svar på remiss RUFS 2050 

Feministiskt initiativs synpunkter 

Samrådsförslaget RUFS 2050 är ett gediget dokument som på ett förtjänstfullt sätt hanterar sitt 

uppdrag från lagstiftare och medborgare. Dokumentet redogör för mål, delmål samt prioriterade 

åtgärder vilka tydligare än tidigare visar på tidshorisonter och genomförande. Dock är ansvaret för 

genomförandet bitvis oklart. RUFS 2050 visar med strukturbild A och B tydligt på ett av de vägval som 

regionen står inför. Det är bra att på detta sätt redogöra för hur beslut idag har stor inverkan på 

framtiden. Underrubriken Europas mest attraktiva storstadsregion är ett utryck för 

Stockholmregionen som en vara på en marknad och hör i vår mening inte hemma i en regional 

utvecklingsplan. 

 

Utmaningar, mål och delmål 

De övergripande målen kan bidra till ett fokus i aktörernas framtida arbete även om frågorna Hur? 

och Vem? till stor del lämnas obesvarade. Här kunde exempelvis en grafisk framställning av regionens 

aktörer tydliggöra detta. I stycket Förutsättningar och utmaningar lägger samrådsförslaget inte 

tillräckligt stor vikt vid migrationen och dess konsekvenser. En Europeisk storstadsregion som inte 

tillräckligt klarar av att välkomna och ge skydd åt människor är en region som motverkar social 

sammanhållning och tillit mellan människor. 

Mål 2 om en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region är en målsättning som förpliktigar. 

Målbeskrivningen bör ges mer fokus på att motverka social exkludering och hur regionens aktörer 

redan idag har en möjlighet att verka för ett socialt hållbart samhälle. 

Mångfald bör betonas ytterligare och den jämna fördelningen bland myndighetspersoner, politiker 

och chefspersoner som sätts upp som delmål bör också innefatta socioekonomisk bakgrund, 

funktionsvariationer och etnicitet. 

I delmålen 2 och 3 talas det om att främja grön tillväxt, vilket troligen kommer behöva komma ifrån 

två källor: omställning till gröna energikällor samt kunskapsbaserad tillväxt. För en långsiktig plan 

inriktad på en sådan ekonomi måste också den mest grundläggande utbildningen vara i fokus. 

Feministiskt initiativ finner planens ambition lovvärd, och tycker att det är bra att planen lyfter fram 

vikten av att könsneutralisera utbildningar, satsa på våra universitet och att alla barn ska nå 

behörighet till gymnasieskolan. Det vi vill se mer av är en diskussion om grundskola och gymnasium 

behöver bli bättre på att förbereda regionens elever inför högre studier. Redan idag ser vi en allvarlig 

problematik i att elever som börjar civilingenjörs- och dylika utbildningar är dåligt förberedda på 

grund av bristande matematik- och naturvetenskapsundervisning i tidigare utbildningsstadier. 
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Planen går sakerna i förväg genom att tala om att skapa ett kunskapsintensivt näringsliv, utan att 

samtidigt fokusera på dess viktigaste förutsättning: en arbetskraft som är rustad för 

kunskapsintensivt arbete.  

 

Prioriterade åtgärder 

Redan under de prioriterade åtgärderna måste RUFS slå fast att ökad framkomlighet för nyttotrafiken 

ska nås genom minskning av privatbilismen, inte genom fler motorleder. För att planens långsiktiga 

miljö- och klimatmål ska kunna nås är detta en förutsättning. Att samrådsförslaget som idag föreslår 

fler flyglinjer som en prioriterad åtgärd rimmar även det illa med nämnda mål. 

En åtgärd som bör adderas till RUFS och är en förutsättning för förverkligandet av många av de övriga 

målen är att regionens aktörer med alla tillgängliga medel bör motverka utbredningen och tillväxten 

av ny externhandel. Externhandeln lokalisering motverkar målet om levande stadsliv, i Regionens 

centrum såväl som i landsbygdens noder. Likaväl spär de perifert lokaliserade köpladorna på 

privalbilism med trängsel, miljöförluster och markslöseri som följd. Samrådsförslaget har en mening 

om att dagligvaruhandeln bör lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen men detta måste betonas 

ytterligare. 

Planens betoning på att knyta ihop regionen med tät, varierad och kollektivtrafiknära bebyggelse är 

mycket bra. För att markkonsumtionen ska hållas låg bör en utveckling mot en tätare stadsstruktur 

även gälla regionens kollektivtrafiknära småhusområden vilket planen bör betona.  

Det anslås i samrådsförslaget att alternativa finansieringslösningar för kollektivtrafik bör prövas. 

Detta bör förtydligas med att all finansiering ska utgå från det offentliga men kan självklart innefatta 

kommuner såväl som staten. OPS-lösningar visar sig gång på gång vara en fälla för medborgarna som 

inte åter igen ska behöva stå för notan efter dåliga avtal och slarv.   

Att den fysiska planeringen påverkar förutsättningarna för en socialt sammanhållen region och ett 

jämställt samhälle slås fast i planen. Detta är mycket viktigt. 

Sammantaget lägger samrådsförslaget för stor vikt vid flygavgångar och huvudkontorslokalisering till 

Stockholmsregionen. I valet mellan dessa och behovet av en utjämning av förutsättningarna mellan 

Stockholms centrala delar och ytterområden eller stad och land bör RUFS fokusera på de senare. Ett 

till bankhuvudkontor i Kista ter sig mindre viktigt när regionens invånare upplever orättvisor, 

ojämlikhet och ett samhälle som glider isär. 

 

Den rumsliga strukturen 

Att samrådsförslaget presenterar två olika framtidsbilder avseende den rumsliga strukturen är ett bra 

grepp som tydliggör hur investeringar och beslut påverkar varandra. I strukturbild B ges det bästa 

alternativet för att minska regionens klimatpåverkande utsläpp. Att vi måste minska bilens andel av 

regionens resor slås redan i delmålen fast, vilket bara i sig bör diskvalificera både förbifarten och en 

östlig biltunnel mellan Nacka och Stockholm. 

Dock behöver inte strukturbilderna i alla delar stå mot varandra. Att fokus ligger på centralt och 

kollektivtrafiknära byggande ska inte utesluta att landsortens noder med omland växer med både 

villor och flerfamiljsbostäder. Fler invånare ger underlag för handel och service och kan vara 
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avgörande för ortens överlevnad. Nyckeln ligger i kollektivtrafikens förmåga att förse hela länet med 

robusta och effektiva transportalternativ. Där är också behovet av trafik över länsgränserna av stor 

vikt. 

Det långväga pendlandet, oavsett transportmedel, ger stort utrymme i samrådsförslaget och är 

viktigt för att fler ska ges möjlighet till en större arbetsmarknad. Dock saknas mål om de korta 

resornas tidsåtgång, komfort och flexibilitet. För barnfamiljer består vardagen av en stor mängd 

kortare förflyttningar mellan hem, handel, förskola och arbete. Det finns ingen naturlag som gör en 

längre resa viktigare än en kort. Detta bör slås fast i planen. 

Strukturbild B är överlag att föredra för att uppnå en socialt, ekonomiskt och territoriellt 

sammanhållen region men planen bör slå fast att detta kräver omfördelning av såväl makt som 

ekonomiska medel i stor skala. 

De viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga strukturen torde vara infrastruktur för 

transporter. Det är av störta vikt att arbetet med förbifarten avbryts, Bromma flygplats omvandlas till 

stad och alla planer på en biltunnel under Saltsjön skrotas. Detta kan frigöra medel för 

kollektivtrafiksatsningar som binder samman och stärker vår region. 

 

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 

För att planen ska bli verklighet krävs att den tas på allvar. Kommunala beslut om att inte vilja ha 

tunnelbana, inte vilja bygga bostäder och att nöja sig med status quo måste uppmärksammas och 

upphöra. Regionens samtliga aktörer måste ta den sociala hållbarheten på allvar för att skapa ett 

samhälle som håller samman. Då planen till mångt och mycket berättar Vad men inte Hur är vilar ett 

ansvar på alla som berörs att forma ett Såhär! 

Feministiskt initiativ Stockholm kommer med stöd av RUFS i maktens korridorer såväl som i 

samarbete med civilsamhällets aktörer fortsätta arbetet mot en jämställd, feministisk och 

inkluderande region som tar täten i den viktiga omställningen av vårt sätt att leva.  

 

Calle Öhlin  

för Feministiskt initiativ Stockholm 
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