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Samråd om RUFS 2050 
 
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av samrådsförslaget, men kan tyvärr på grund av tidsbrist 
inte ge en heltäckande återkoppling till planen. Vi vill dock framföra några viktiga principiella synpunkter. 
 
Utgångspunkten för vårt yttrande är planens vision ”Europas mest attraktiva storstadsregion”. Vi anser att 
denna formulering är olycklig av tre skäl: 

1. För vem ska regionen vara attraktiv, och på vilket sätt? Ska regionen till varje pris locka till sig nya 
människor och nytt kapital, eller är det viktigaste att se till att de som redan bor här får det bättre? 
Ska storstaden suga till sig arbetslösa från glesbygd, migranter från EU eller Mellanöstern, eller 
näringslivstoppar och forskningselit? Frågorna är naturligtvis tillspetsade men är avsedda att peka 
på hur olika attraktivitet kan beskrivas, och hur visionen därigenom har blivit väldigt odefinierad. 
Vi kan för övrigt notera att ordet attraktiv inte finns med i listan över centrala begrepp. Finns det 
något mer centralt begrepp i dokumentet? 

2. Visionen är formulerad som att det gäller en tävling i attraktivitet med andra storstadsregioner. 
Genom att göra en jämförelse med andra kan man lyckas antingen genom att göra stora framsteg 
eller genom att andra misslyckas. En vision bör istället vara absolut beskrivning eller en tydlig 
riktning. En del av detta åstadkoms i samrådsdokumentet, men det framgår inte av 
visionsformuleringen. 

3. Av någon anledning sätts spelplanen till Europa. Förmodligen för att både ”Sverige” och 
”Världen” skulle kunna anses vara provocerande. I själva verket är det väldigt viktigt att 
regionplanen tydligt definierar regionens roll i framtidens Sverige. I planen behandlas ganska 
ingående Stockholms roll i Mellansverige, men problematiken med en tillväxt som eventuellt sker 
på andra regioners bekostnad behandlas inte.  På motsvarande sätt finns avsnitt som beskriver 
regionens roll i handel och globalt näringsliv men inte mycket hur regionen kan bidra till en global 
utveckling som tar hänsyn till planetens begränsningar. 

 
Både ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt är centrala begrepp i samrådsförslaget. 
Naturskyddsföreningen i Vaxholm efterlyser en analys av de konfliktpunkter som kan uppstå mellan 
tillväxten och en hållbar utveckling.  
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