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Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss
Huddinge kommun lämnar yttrande över samrådsförslaget om RUFS 2050 
genom denna skrivelse samt bifogat Södertörnsgemensamt yttrande. Svaret är 
uppdelat på de frågor som Stockholms läns landsting önskat svar på under 
samrådet. 

Mål och delmål
Vision, utmaningar, mål och delmål ska utgå från hållbarhetsbegreppen; 
ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Vad som menas med dessa 
begrepp behöver beskrivas tydligare och bör finnas med bland centrala 
begrepp.

Det principiella upplägget är bra, även om målstrukturen inte är helt enkel att 
greppa. Utmaningar, mål, delmål och prioriterade åtgärder skulle behöva 
beskrivas ännu tydligare hur de hänger ihop och följa samma uppdelning. 
Bland annat hur målen kopplas till att möta utmaningarna.

Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt?
Delmålen sätter fokus på konkreta och mätbara parametrar men anger inte 
direkt hur detta ska uppnås och inte heller hur variationerna i länet ska 
hanteras/tas om hand. Det saknas även ansvarsförhållanden för vilka aktörer 
som i huvudsak ska driva på för att nå delmålen. Hur målkonflikter ska 
hanteras behöver tydliggöras. 

Anger målen rätt ambitionsnivå?
Huddinge kommun ställer sig bakom de övergripande målen.
Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö
Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
Mål 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion
Mål 4: En resurseffektiv och resilient region
Den geografiska avgränsningen för regionen behöver klargöras. Barn och 
ungas behov bör framgå tydligare. Det behöver också tydliggöras hur det 
regiongemensamma bostadsförsörjningsansvaret ser ut. 
Kompetensförsörjning och kompetensmatchning kommer att vara en viktig 
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del för att möjliggöra regionens utveckling. Delmålen under en resurseffektiv 
och resilient region är inte tillräckligt kopplade till resiliensmålen om social 
sammanhållning.

Prioriterade åtgärder
Är det rätt åtgärder som beskrivs?
Det är svårt att se vad som valts bort till förmån för något annat vilket är 
huvuddelen i att prioritera. Många av de prioriterade åtgärderna är mer av 
fokusområden eller viljeinriktningar och inte genomförandeinriktade. Det är 
också oklart vem eller vilka som ansvarar för att åtgärderna genomförs. Att få 
ihop detta kapitel är en svår och utmanande uppgift vilket kan kräva ett extra 
fokus i arbetet med att arbeta fram utställningsförslaget.

Det konstateras att den segregerade arbetsmarknaden är en av de största 
riskerna för en hållbar tillväxt i Stockholmsregionen. Det konstateras vidare 
att det finns inomregionala skillnader mellan regionens norra och södra delar. 
Det bör tydligare framgå åtgärder och strategier för att hantera detta.

Huddinge kommun har konstaterat att de administrativa gränserna som 
används för att analysera prognoser i vissa avgörande fall ger en bild som inte 
överensstämmer med plankartans gränser. Exempelvis räknas hela Nacka in 
som söderort i vissa prognoser/analyser men vid en närmare granskning så 
förefaller huvuddelen av tillkommande bebyggelse i Nacka ske i det som 
pekas ut som centrala regionkärnan. Detta behöver ses över för att ge en 
rättvis bild över den faktiska och förväntade utvecklingen.

Huddinge kommun vill även betona vikten av goda tvärförbindelser för att 
underlätta förtätning i befintliga bostadsområden. Det är också viktigt ur ett 
södertörnsperspektiv att den regionala balansen förbättras genom satsningar 
som möjliggör både fler bostäder och arbetsplatser söder om Stockholm.

Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget?
Hur mål och delmål använts för att ta fram de prioriterade åtgärderna samt 
hur åtgärderna bidrar till att uppfylla målen behöver tydliggöras.

Knyt ihop regionen och bygg tätt, varierat och kollektivtrafiknära
Vi ser idag en bostads- och befolkningssegregering både inom kommuner och 
mellan kommuner i regionen och att bryta denna utveckling vill vi ge hög 
prioritet. 
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Säkra värden genom att leva klimatsmart, värna naturresurser och utveckla 
effektiva system
Det är positivt att det finns en åtgärd som syftar till att stärka de tio gröna 
kilarna och deras bidrag till regionens ekosystemtjänster. Huddinge kommun 
anser dock att formuleringen bör förtydligas ytterligare då förtätningen av 
staden ofta kommer i konflikt med stärkandet av regionens ekosystemtjänster. 
En specificering behövs för att underlätta framtida prioriteringar.

Stärk konkurrenskraften med smart, grön och inkluderande tillväxt
För att stärka konkurrenskraften med inkluderande tillväxt krävs medvetet 
agerande vid infrastruktursatsningar och kollektivtrafikutbyggnad så att dessa 
sker på ett sådant sätt att det bidrar till minskade skillnader mellan norra och 
södra sidan om Saltsjö-Mälarsnittet. Det är avgörande för regionens 
utveckling att lyckas med kompetensförsörjning och kompetensmatchning. 
Det bör framgå tydligare hur de inomregionala skillnaderna på 
arbetsmarknaden ska hanteras. 

Den rumsliga strukturen
Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande 
utsläpp? Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och 
territoriellt sammanhållen region?
Huddinges översiktsplan bygger på strukturbilden i RUFS 2010 och vi anser 
att denna struktur med flerkärnighet är viktig att behålla.

För alla de regionala stadskärnorna anser vi dock att den geografiska 
avgränsningen ska vara gjord utifrån samma principer. Där kopplingen till 
transportinfrastrukturen tydligt påverkar ställningstagandet. Avgränsningen 
bör även vara mer strategiskt inriktad där andra kvalitéer än bebyggelse kan 
inrymmas. 

Det är svårt för att inte säga omöjligt att välja rumslig struktur utifrån 
avvägningar gjorda i strukturbild A och B, det finns inga analyser eller fakta 
som stödjer ett val och vad det får för effekter. Det framgår av 
samrådsförslaget att det inte är tänkt att det ska väljas en av strukturbilderna. 
Risken är dock att svaren från samråden kommer att speglas av att det finns 
med någon enskild hjärtefråga i någon av strukturbilderna.

För Huddinges del är det centralt att de regionala stadskärnorna utvecklas så 
mycket som det krävs och är möjligt samt att infrastrukturen, både radiellt 
och tvärgående, byggs ut i snabbare takt än vad som tidigare skett. Spårväg 
syd och Tvärförbindelse Södertörn är ytterst viktiga utbyggnader för 
Huddinge och regionen.
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Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga 
strukturen?
En av de viktigare frågorna att klargöra till utställningsförslaget är på vilka 
grunder den rumsliga strukturen valts. I samrådsförslaget går det exempelvis 
inte att avgöra varför Östlig förbindelse och Bromma behövs i strukturbild A 
men inte i B.

Då det gäller flygtrafiken behöver detta analyseras tillsammans med den 
kommande nationella flygstrategin. Flygtrafiken behöver också analyseras 
tillsammans med framtida järnvägsförbindelser och möjlighet till 
tågtrafikering. 

RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt
Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet?
För att planen ska bli verklighet krävs att den är väl förankrad hos regionens 
aktörer och därmed ger den styrning som krävs i beslutsfattandet. Särskilt 
viktigt för trovärdigheten är att Stockholms läns landsting beslutar och 
planerar i enlighet med planen samt att planen är väl förankrad hos statens 
myndigheter. Vidare bör planens huvudinriktningar i all väsentlighet inte 
skilja sig från RUFS 2010 då det konstateras att offentliga investeringarna i 
fysisk infrastruktur lägger grunden till en långsiktigt regional struktur genom 
att de signalerar en långsiktig ambition till privata investerare.

Huddinge kommun ser positivt på det nya förhållningsättet kring hållbarhet 
där ekologiska aspekter sätter ramen. För att planen ska kunna fungera som 
ett gemensamt kontrakt krävs dock att andra aktörer anammar 
förhållningssättet. Detta gäller bl.a. statens direktiv i framtagandet av 
Nationell plan för transportsystemet. Det finns också ett behov av att 
tydliggöra hur planen är tänkt i förhållande till RUP (Regionalt 
utvecklingsprogram).

Huddinge kommun vill belysa dessa frågor kopplat till regionens kontrakt:
 Hur ska vi lyckas med kompetensförsörjningen?
 Vad är statens ansvar för att lyckas med utbyggnaden av bland annat 

bostäder?
 Vilka styrmedel kan tänkas för att påskynda planens genomförande?

Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert 
övergripande arbete och de beslut som ni ska fatta i er organisation?
Huddinge kommuns översiktsplan antogs i maj år 2014. Översiktsplanen 
utgår från RUFS 2010. Om RUFS 2050 även fortsättningsvis följer den 
huvudsakliga inriktningen i RUFS 2010 så stödjer Huddinge kommuns 
fysiska planering även denna.
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Huddinge kommun instämmer i att det är angeläget att så snart som möjligt 
inleda arbetet med att samordna mål och underlag för planeringen så att 
regionala och statliga aktörer utgår från målsättningar och prognoser som inte 
i väsentliga avseenden skiljer sig åt.

Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande 
planen? 
Huddinge kommun arbetar fokuserat för att förvekliga strukturbilden i RUFS 
2010 genom att utveckla de regionala stadskärnorna Flemingsberg och 
Kungens kurva Skärholmen. Kommunen har också höga ambitioner för ökat 
bostadsbyggande för att möta regionens bostadsbehov. Förhandling sker för 
närvarande med Sverigeförhandlingen.

Flemingsberg
Flemingsberg är en stadskärna i södra Stockholm där kunskap, idéer och 
människor möts. Visionen är att Flemingsberg år 2035 ska vara ett av 
Stockholmregionens mest betydelsefulla centra för utbildning, 
kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Samtidigt ska här 
utvecklas en eftertraktad boendemiljö med 12 000 nya bostäder. 

I Flemingsberg finns ett tvärvetenskapligt starkt växande campus med fyra 
(snart fem) akademier, 17 000 studenter, universitetssjukhus och 
världsledande forskning. Här finns även ett växande rättsjuridiskt centrum 
med Södertörns tingsrätt och bas för polisområde Stockholm syd. Här finns 
även en etablerad samverkan mellan akademi, näringsliv och offentligt.

I Flemingsbergs mest centrala delar planeras en ny stadskärna med ett brett 
utbud av handel, resturanger och kultur. Ambitionen är att skapa en 
inkluderande, inspirerande och hållbar stadskärna där möte och innovation 
ges en central roll. Som en viktig del i den nya centrala stadskärnan planeras 
ett nytt resecentrum med storregionala förbindelser. Inom tio år kommer en 
mycket stor andel av invånarna i Mälardalsregionen att kunna nå 
Flemingsberg inom 30 minuter med kollektiva färdmedel. För att detta ska bli 
verklighet krävs att planerade infrastrukturåtgärder som Ostlänken, Spårväg 
syd och stombuss, med reserverad och säkrad framkomlighet, på 
Tvärförbindelse Södertörn, Förbifart Stockholm och Norrortsleden 
genomförs.

Idag sker byggnation av 1 500 nya bostäder, nya lokaler för högskola, 
forskning och sjukvård samt den första etappen av den nya stadskärnan. 
Ytterligare ca 2 000 nya bostäder, en stadspark, ny infrastruktur och nya 
etapper av den centrala stadskärnan är i planeringsskede.
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Kungens kurva Skärholmen
Kungens kurva-Skärholmen ligger i Stockholm och Huddinge. Skärholmen är 
ett av regionens stora detaljhandelscentrum och Kungens kurva är Sveriges 
största handelsområde. I Kungens kurva planeras för en omfattande förnyelse 
och kraftig expansion av handelsverksamheten. Befintligt Ikeavaruhus ska 
rivas och i stället byggs ett nytt modernt Ikeavaruhus. I projektet ingår också 
att fördubbla intilliggande Kungens kurva Shoppingcenter och bygga samman 
det med det nya Ikeavaruhuset. Ytterligare aktörer inom handeln vill etablera 
sig här men utmaningen är att också få in andra verksamheter liksom 
bostäder. Dialog pågår med intressenter i Kungens kurva för att utveckla 
bostäder i Kungens kurva. I Skärholmen pågår bostadsprojektet Fokus 
Skärholmen. På sikt finns stor potential att utveckla Kungens kurva 
Skärholmen till en levande förstad med en attraktiv mix av handel, arbete, 
bostäder, kultur och rekreation där handeln är den drivande kraften. Men för 
att utvecklas ytterligare krävs utbyggnad av t.ex. Spårväg syd, 
Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm. Tunnelbana till Kungens 
kurva skulle avsevärt öka möjligheterna till att utvecklas till en levande 
förstad.

Övriga synpunkter
Kartor
Kartorna är generellt svåra att tyda och det saknas ibland kopplingar mellan 
text och bild. Svårt att hitta resonemangen som stödjer kartorna. I vissa av 
teckenförklaringarna används begrepp som inte är förklarade.

Det skulle varit en fördel om det fanns en plankarta att ha synpunkter på då 
denna är en viktig del i den slutgiltiga planen. Eftersom denna ska tas fram 
först till utställningen av planen ser kommunen ett stort behov av att 
informella samråd bedrivs under framtagandet.

Bostadsförsörjning
För den regionala kärnan Flemingsberg, centrumkärnan Huddinge samt 
Stuvsta är det viktigt att klargöra järnvägens framtida funktion och utbyggnad 
på ett sådant sätt att bebyggelseutvecklingen i de kollektivtrafiknära lägena 
inte hindras av järnvägsreservat med ett perspektiv långt bortom 2050. Idag 
ingår inte bostadsförsörjning som riksintresse. Ett resonemang bör föras kring 
bostadsförsörjningens vikt gentemot riksintressen.

Transportsystem
Vi kan konstatera att inriktningen med att primärt utveckla i goda 
kollektivtrafiklägen ligger i linje med Huddinge kommuns trafikstrategi och 
översiktsplan. Vi välkomnar också inriktningen för ett sammanhängande 
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regionalt cykelvägnät som ett sätt att bland annat underlätta för 
kollektivtrafiken.

Huddinge kommun tycker att det är fel att peka ut fler ståplatser i 
kollektivtrafiken som en kapacitetshöjande åtgärd. Resan är en del av den 
framtida arbetsplatsen och ståplatser måste ses som en nödlösning då inga 
andra åtgärder räcker till och då resan är kort.

Sociala frågor
Positivt är att social hållbarhet finns medgenomgående i hela dokumentet. 
Positivt är även att jämlikhet finns med inom de flesta områden vad gäller 
bostäder, samhällsplanering, arbetsmarknad, utbildning social 
sammanhållning, kulturmiljöer, transportsystem m.m. 

RUFS 2050 innehåller ett flertal begrepp kring social hållbarhet så som 
jämlikhet, mångfald, interkultur m.m. utan att tydligt definiera vad som 
särskiljer dem åt.

Regionen har ökande socioekonomiska skillnader samt etnisk uppdelning 
mellan geografisk områden. Vi anser det viktigt med åtgärder som 
säkerställer att regionen ger alla individer samma service och livschanser 
samt att skapa sammanhållning.

Säkerhet och beredskap
Frågan om säkerhet och beredskap är ny i RUFS-sammanhang och det är bra 
att detta finns med. Generellt är det obalans mellan text kring beredskap för 
att hantera kriser och att förebygga dessa. Mer fokus borde läggas på 
förebyggande arbete. Det är önskvärt att avsnittet om sociala risker utvecklas. 
Begreppet trygghet är komplext och bör finnas beskrivet tillsammans med 
centrala begrepp.

Storregional samverkan
Huddinge kommun ser positivt på förslaget till storregional samverkan. 
Samordning av processer och gemensamma utgångspunkter för den rumsliga 
strukturen möjliggör en konkurrenskraftigare och mer hållbar region. Bland 
de prioriterade relationerna saknas Flemingsberg-Arlanda.

Huddinge kommun vill särskilt betona stycket om att; ”Mälaren, i kraft av sin 
centrala plats i regionens blå och grönstrukturer, utgör ett gemensamt 
planerings-, förvaltnings- och skyddsintresse av stort värde för regionen som 
helhet. Det behövs därför länsöverskridande samverkan kring gemensamma 
strategier för den framtida användningen av Mälaren som storregional resurs, 
inklusive riktlinjer för en hållbar mark- och vattenanvändning, viktiga 
skyddsåtgärder och hanteringen av särskilt känsliga konfliktytor m.m.”
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Kartors signalvärden
Om man tittar på regionens arbetsplatsetableringar verkar det finnas ett 
geografiskt samband mellan lokalisering och regionens spårnät för 
tunnelbana, lokaltåg och pendeltåg. Utifrån detta perspektiv är det mycket 
viktigt för Södertörn att Spårväg syd byggs. På sikt gärna 
tunnelbaneutbyggnad, exempelvis till Kungens kurva.

Vid framtagandet av kartor som visar framtida transportinfrastruktur är det 
viktigt att se till vilka signaler dessa ger, för att generellt minska 
inomregionala skillnader i utveckling. 

I RUFS 2050 finns ingen uttalad strategi eller hantering av de obalanser och 
risker som kan bli följden av en ojämn satsning på spårnätets utbyggnad.

Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 28 september 2016 
(protokollsutdrag bifogas).

HUDDINGE KOMMUN

Daniel Dronjak 
Kommunstyrelsens ordförande



PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf

Kommunstyrelsen 28 september 2016 § 16

Diarienummer KS-2016/964.311

Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss från 
Stockholms läns landsting

Kommunstyrelsens beslut
1. Skrivelse enligt kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 13 
september 2016 överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss; 
Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

2. Gemensamt Södertörnsyttrande daterat 29 augusti 2016 godkänns och överlämnas 
till Stockholms läns landsting som svar på remiss.

Sammanfattning
Huddinge kommun har fått samrådsversionen av nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av SLL (Stockholms läns landsting). 
Stockholms läns landsting önskar svar senast 30 september 2016.
 
RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) ses som vårt gemensamma 
kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Nedan sammanfattas 
synpunkterna från kommunstyrelsens förvaltning:
Förvaltningen är positiv till att huvudprinciperna i RUFS 2010 ligger fast 
Förvaltningen ser positivt på det nya förhållningsättet kring hållbarhet där ekologiska 
aspekter sätter ramen Utmaningar, mål, delmål och prioriterade åtgärder behöver 
beskrivas ännu tydligare hur de hänger ihop och följa samma uppdelning Kopplat till 
regionens kontrakt framför förvaltningen bl.a. dessa frågor: Hur ska vi lyckas med 
kompetensförsörjningen? Vad är statens ansvar för att lyckas med utbyggnaden av 
bland annat bostäder? Vilka styrmedel kan tänkas för att påskynda planens 
genomförande? Förvaltningen konstaterar att det inte går att välja strukturbild A eller 
B Ekonomiska styrmedel kommer att krävas för att uppnå klimatmålet Förvaltningen 
är positiv till att samordna processer och skapa gemensamma utgångspunkter för 
östra Mellansverige.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Birgitta Ljung (MP), Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek 
Darwich (V) och Arnold Boström (SD). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckningar
Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP), Nujin Alacabek Darwich (V) och 
Arnold Boström (SD) lämnar vardera protokollsanteckningar.
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Arnold Boström (SD) deklarerade inför justeringen att han inte kommer att lämna 
någon protokollsanteckning

Beslutet delges
Stockholms läns landsting
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Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss från 
Stockholms läns landsting
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Skrivelse enligt kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 

den 13 september 2016 överlämnas till Stockholms läns landsting som 
svar på remiss; Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050

2. Gemensamt Södertörnsyttrande daterat 29 augusti 2016 godkänns och 
överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss.

Sammanfattning
Huddinge kommun har fått samrådsversionen av nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av SLL 
(Stockholms läns landsting). Stockholms läns landsting önskar svar senast 30 
september 2016.

RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) ses som vårt 
gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. 
Nedan sammanfattas synpunkterna från kommunstyrelsens förvaltning:
 Förvaltningen är positiv till att huvudprinciperna i RUFS 2010 ligger fast
 Förvaltningen ser positivt på det nya förhållningsättet kring hållbarhet 

där ekologiska aspekter sätter ramen
 Utmaningar, mål, delmål och prioriterade åtgärder behöver beskrivas 

ännu tydligare hur de hänger ihop och följa samma uppdelning
 Kopplat till regionens kontrakt framför förvaltningen bl.a. dessa frågor: 

Hur ska vi lyckas med kompetensförsörjningen? Vad är statens ansvar 
för att lyckas med utbyggnaden av bland annat bostäder? Vilka styrmedel 
kan tänkas för att påskynda planens genomförande?

 Förvaltningen konstaterar att det inte går att välja strukturbild A eller B
 Ekonomiska styrmedel kommer att krävas för att uppnå klimatmålet



TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM DIARIENR SIDA

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

2016-09-13 KS-2016/964.311 2 (6)

 Förvaltningen är positiv till att samordna processer och skapa 
gemensamma utgångspunkter för östra Mellansverige

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har fått samrådsversionen av nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av SLL 
(Stockholms läns landsting). RUFS (Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen) ses som vårt gemensamma kontrakt och pekar ut den 
långsiktiga riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för 
såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. 

Parallellt med framtagandet av Huddinge kommuns yttrande har det genom 
Södertörnssamarbetet tagits fram ett gemensamt Södertörnsyttrande. 
Kommunstyrelsens förvaltning har även skickat samrådsförslaget till 
kommunens nämnder för möjlighet att yttra sig.

Under perioden 8 april - 30 september 2016 pågår samråd om RUFS 2050. 
Då har alla regionens aktörer möjlighet att komma med synpunkter på hur de 
vill att regionen ska utvecklas och hur den kommande RUFS 2050 ska se ut.
Efter samrådet fortsätter arbetet med den regionala utvecklingsplanen och ett 
nytt förslag tas fram. Planförslaget ställs ut under hösten 2017 och ytterligare 
en remissomgång genomförs. Därefter tas ett slutligt förslag fram för politisk 
behandling i SLL. Den nya regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050, kommer att gälla för perioden 2018–2026.
Under framtagandet av RUFS 2050 genomför SLL ett antal möten med 
representanter från kommunerna i Stockholms läns tjänstemän, detta för att 
hämta in kunskap från kommunerna.

Regionens aktörer frågades år 2013 om den regionala utvecklingsplanen, 
RUFS 2010, var aktuell och användbar. Från inkomna svar bedömde SLL att 
RUFS 2010s vision och mål är bra och att den rumsliga strukturen inte ska 
röras för mycket. Dock efterfrågdes tydligare prioriteringar samt att sätta det 
sociala perspektivet, landsbygd och skärgård liksom klimatarbetet mer i fokus 
och se till att det som står i planen också blir verklighet.

Visionen i RUFS 2050 är:
 Att vara Europas mest attraktiva storstadsregion
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RUFS 2050 har fyra tidsperspektiv: ett kort, ett medellångt och ett långt, samt 
en utblick mot framtiden. 
 Kort sikt: 2018–2026, planens giltighetstid enligt plan- och bygglagen. 

Gäller huvudsakligen de prioriterade åtgärderna.
 Medellång sikt: fram till 2030. Målår för delmålen.
 Lång sikt: fram till 2050. Målår för hela planen, strukturbilderna och 

regionens övergripande mål.
 Bortom 2050: i ett ännu längre tidsperspektiv än planens målår, och 

samtidigt även i de kortare tidsperspektiven. Gäller visionen och planens 
förhållningssätt.

De fyra övergripande målen i RUFS 2050 är:
 En tillgänglig region med god livsmiljö
 En öppen, jämlik och inkluderande region
 En ledande tillväxt- och kunskapsregion
 En resurseffektiv och resilient region

Till samrådsförslaget hör också en samlad konsekvensbeskrivning och en 
bilaga om de storregionala perspektiven, som Stockholms läns landsting tagit 
fram tillsammans med planeringsorganen i östra Mellansverige.

Remissvar
Förskolenämnden, grunskolenämnden och gymnasienämnden ser positivt på 
förslaget till RUFS 2050 och betonar särskilt vikten av att ha med 
barnperspektivet i utformandet av den fysiska miljön.

Kultur- och fritidsnämnden påtalar betydelsen av tvärsektoriell samverkan 
och lyfter bebyggelsestrukturens betydelse för den sociala hållbarheten. 
Vidare så framhäver nämnden vikten av att kultur- och idrott samt att denna 
aspekt finns med tidigt i samhällsbyggnadsprocessen.

Äldreomsorgsnämnden samt socialnämnden ser positivt på förslaget till ny 
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen och påpekar vikten av att 
bostadsområden kompletteras med sådana bostadsstorlekar, upplåtelseformer 
och hustyper som det råder brist på i respektive område. De lyfter också en 
önskan om att planförslaget kompletteras med text som finns med i RUFS 
2010.

Natur- och byggnadsnämnden vill särskilt betona vikten av goda 
tvärförbindelser för att underlätta förtätning i befintliga bostadsområden samt 
att den regionala balansen förbättras. Natur- och byggnadsnämnden samt 



TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM DIARIENR SIDA

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

2016-09-13 KS-2016/964.311 4 (6)

tillsynsnämnden ställer sig bakom de flesta, mål, delmål och åtgärder men 
föreslår ett antal kompletteringar i förslaget.

Förvaltningens synpunkter
Samrådsförslaget utgår från den nuvarande planen, RUFS 2010. Med en 
föränderlig omvärld, ny kunskap och behov av större tydlighet, prioritering 
och kraftfullare genomförande innebär samrådsförslaget ändå en hel del 
förändringar.

Förvaltningen ser positivt på det nya förhållningsättet kring hållbarhet där 
ekologiska aspekter sätter ramen. För att planen ska kunna fungera som ett 
gemensamt kontrakt krävs dock att alla aktörer anammar förhållningssättet.

Det principiella upplägget är bra, även om målstrukturen inte är helt enkel att 
greppa. Utmaningar, mål, delmål och prioriterade åtgärder skulle behöva 
beskrivas ännu tydligare hur de hänger ihop och följa samma uppdelning. Det 
skulle även behöva tydliggöras hur ansvaret för genomförandet ser ut bland 
regionens aktörer.

Förvaltningen vill belysa dessa frågor kopplat till regionens kontrakt:
 Hur ska vi lyckas med kompetensförsörjningen?
 Vad är statens ansvar för att lyckas med utbyggnaden av bland annat 

bostäder?
 Vilka styrmedel kan tänkas för att påskynda planens genomförande?

Förvaltningen är positiv till att huvudprinciperna i RUFS 2010 ligger fast. I 
samrådsförslaget finns två strukturbilder beskrivna, A och B. Det framgår att 
dessa ska ligga som grund för en diskussion och inte ses som två separata 
alternativ. Förvaltningen ser dock en stor risk i att så blir fallet. I 
konsekvensbeskrivningen finns inget jämförelsealternativ för olika åtgärder, 
vilket gör det mycket svår att förstå om en åtgärd behövs eller inte. Det 
framgår dock att det i båda alternativen krävs kraftfulla ekonomiska 
styrmedel för att uppnå klimatmålet, ”Stockholmsregionen ska vara
utan klimatpåverkande utsläpp år 2050”.

I bilagan till RUFS 2050 finns ett förslag till samverkan och planering i Östra 
Mellansverige. Förvaltningen är positiv till att samordna processer och skapa 
gemensamma utgångspunkter. 

Förvaltningens synpunkter på förslaget och svar på de frågor som ställts i 
remissen återfinns i bilagt yttrande, som föreslås lämnas som svar på 
remissen tillsammans med Södertörnsgemensamma yttrandet.



TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM DIARIENR SIDA

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

2016-09-13 KS-2016/964.311 5 (6)

Vesna Jovic
Kommundirektör

Heléne Hill
Samhällsbyggnadsdirektör

Nicklas Lord
Översiktsplanerare

Bilagor
1. Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 

RUFS 2050 – svar på remiss

2. Södertörnskommunernas gemensamma yttrande över RUFS 2050

3. Samrådsförslag RUFS 2050

4. Förslag till samlad konsekvensbeskrivning av RUFS 2050

5. Samverkan och planering i östra Mellansverige RUFS 2050

6. Sändlista remiss RUFS 2050

Förskolenämndens beslutshandlingar:
7. Protokollsutdrag, 9 juni 2016
8. Tjänsteutlåtande, 18 maj 2016

Grunskolenämndens beslutshandlingar:
9. Protokollsutdrag, 7 juni 2016
10. Protokollsanteckning, (S), (MP), (V), 7 juni 2016 
11. Tjänsteutlåtande, 18 maj 2016

Gymnasienämndens beslutshandlingar:
12. Protokollsutdrag, 7 juni 2016
13. Tjänsteutlåtande, 9 maj 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslutshandlingar:
14. Protokollsutdrag, 15 juni 2016
15. Tjänsteutlåtande, 4 maj 2016
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Natur- och byggnadsnämnden beslutshandlingar:
16. Protokollsutdrag, 20 juni 2016
17. Protokollsanteckning, (S), (MP), (V), 20 juni 2016
18. Protokollsanteckning, (SD), 20 juni 2016
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Socialnämndens beslutshandlingar:
20. Protokollsutdrag, 22 juni 2016
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Äldreomsorgsnämndens beslutshandlingar:
24. Protokollsutdrag, 21 juni 2016
25. Tjänsteutlåtande, 30 maj 2016

Beslutet delges
Stockholms läns landsting



 

 

4 

 
      

29 augusti 2016 

     

 

Södertörnskommunernas synpunkter på RUFS 2050  

Stockholms läns landsting har tagit fram ett samrådsförslag för nästa 

regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den 

regionala utvecklingsplanen ska vara regionens gemensamma kontrakt och 

peka ut riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl 

den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Samrådsförslaget utgår 

från den nuvarande planen, RUFS 2010. Med en föränderlig omvärld, ny 

kunskap och behov av större tydlighet, prioritering och kraftfullare 

genomförande innebär samrådsförslaget ändå en hel del förändringar. 

 

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 

Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns 

utvecklingsprogram och sitt mångåriga samarbete, tagit fram det här 

gemensamma remissvaret för samrådsförslaget RUFS 2050. Kommunerna 

lämnar också egna kompletterande synpunkter. 

 

Södertörnskommunernas synpunkter i sammanfattning 

Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler 

företag och fler jobb. Vi utvecklar långsiktigt fyra regionala stadskärnor i en 

sammanhållen regional struktur och spelar en viktig roll för 

huvudstadsregionens utveckling. 

 

Den regionala utvecklingsplanen har en viktig funktion genom att ge 

styrsignaler till offentliga organisationer och marknadssignaler till 

kommersiella aktörer. Många aktörer ska mobiliseras till gemensamma aktiva 

handlingar för att Stockholmsregionen ska klara utmaningarna inför 

framtiden. RUFS 2050 kan bli bättre. 

 

Utvecklingsplanens principiella upplägg med vision, utmaningar, långsiktiga 

mål, delmål och åtgärder är bra. Men de tjugotvå tidsatta delmålen är för 

många och måste matcha de övergripande målen bättre och mer begripligt. 

De tjugoåtta prioriterade åtgärderna är också för många, de behöver vara 

kopplade till delmålen och tydligt rikta sig till viktiga aktörer.  
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Utvecklingsplanen behöver få en tydligare inriktning på ekonomisk 

utveckling genom att avhjälpa begränsningarna på arbetsmarknaden. Det 

handlar bland annat om kompetensutvecklingen för flyktingar, strukturell 

diskriminering på arbetsmarknaden och skolgången för barn och unga. 

 

Regionen behöver en stark utveckling av alla regionala stadskärnor och deras 

nära omland. RUFS strukturbild från 2010 motsvarar fortfarande bäst 

Stockholmsregionens behov av en balanserad utveckling. Varje stadskärna 

har sina egna, unika drivkrafter för utveckling och bör växa utifrån dessa, 

stärkta av offentliga investeringar. Utvecklingsprogrammet behöver bli 

tydligare. 

 

Samrådsförslaget innehåller riktlinjer och förhållningssätt för resor och 

transporter, men den samlade bilden är oklar. Utvecklingsplanen måste 

innehålla en tydligare långsiktig trafikstrategi, för hela perioden fram till år 

2050. Det gäller inte minst gods- och varutransporter. 

 

Södertörnskommunerna deltar gärna i det fortsatta arbetet med att utveckla 

RUFS 2050 till ett fungerande kontrakt om Stockholmsregionens utveckling.   

 
 

Södertörnskommunerna bidrar kraftfullt till regionens utveckling 

 

Södertörns tillväxt bygger på en gemensam vision 

 

Södertörnskommunerna har ett mångårigt samarbete om regionala 

utvecklingsfrågor och har också fördjupat det genom Södertörns 

utvecklingsprogram. Grunden är den gemensamma visionen   

”Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm- 

Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och 

handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling”. 

 

Södertörnskommunerna planerar och arbetar sedan lång tid i linje med den 

regionala utvecklingsplaneringen. En viktig del är utveckling och utbyggnad 

av de fyra regionala stadskärnorna – Södertälje, Flemingsberg, Kungens 

kurva-Skärholmen och Haninge stad. Utbyggnaden av de regionala 

stadskärnorna stärker möjligheterna till en sammanhållen och hållbar region. 

Med ett ökat utbud av bostäder, arbetsplatser och utbildning i de fyra 

stadskärnorna ökar möjligheterna till en integrerad bostads- och 

arbetsmarknad. Utrymme och möjligheter skapas då också för de funktioner 

som bör finnas i den centrala delen av huvudstaden. En sådan utveckling 

stärker hela regionens konkurrenskraft.  

 

Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen 

och nå de regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i 

regionen skapar ett robustare transportsystem som bättre tål störningar.  

Med utvecklade regionala stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i 

regionen bättre fördelade och kapaciteten i transportsystemet blir bättre 



3(9) 
 

 

utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgängligheten till viktiga 

målpunkter blir bättre. Den långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala 

stadskärnorna knyts samman med attraktiv spårtrafik. I avvaktan på det bör 

stombusstrafik skapas mellan kärnorna. 

 

Att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna med bostäder, 

arbetsplatser, utbildning, service och annat utbud - tillsammans med 

utbyggnad av infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik och vägtrafik är 

långsiktiga processer som kräver uthållighet och samarbete kring en 

gemensam vision. 

 

Södertörn växer starkt med fler bostäder, fler företag och fler jobb  
 

Södertörn växer kraftfullt i linje med den gemensamma visionen för regionen. 

Södertörnskommunerna har för närvarande en hög befolkningstillväxt. Om 

Södertörn vore ett eget län skulle vi vara det fjärde största länet i Sverige och 

även ha haft den fjärde största befolkningstillväxten 2015. Genom att RUFS 

statistik bygger på äldre siffror framgår inte den snabba utvecklingen som kan 

liknas vid ett trendbrott. Statistiken i RUFS behöver därför uppdateras. Risk 

finns annars för att slutsatser och förslag baseras på en verklighet som redan 

är passerad. Med drygt 470 000 invånare är Södertörnskommunerna viktiga 

aktörer för att förverkliga ambitioner och viljeinriktningar i den regionala 

utvecklingsplaneringen. 

 

Bostadsbyggandet är för närvarande högt och Södertörnskommunernas 

uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 72 000 bostäder till 

2030. Förutsättningarna är goda för ett ökat bostadsbyggande på Södertörn 

både på kort och lång sikt men det kräver fullföljda insatser för förbättrad 

tillgänglighet och framkomlighet både mellan de regionala stadskärnorna och 

in till regioncentrum. 

 

Södertörn har nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. 

Antalet företag och antalet anställda på Södertörn växer också snabbare och 

mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Stockholm Syd 

fortsätter att utvecklas kraftfullt med 40 nya företag lokaliserade till området i 

Nykvarn/Södertälje. Beslutet om utbyggnaden av Norviks hamn kommer 

också att ha en positiv inverkan på aktiviteten på Södertörn.  

 

Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för 

minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030. Med ett ökat företagande och fler 

arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social 

hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens. 

Liksom för bostäder kräver ett ökat företagande och fler arbetsplatser en 

förbättrad tillgänglighet och framkomlighet till olika målpunkter i regionen.  

 

Södertörn utvecklar långsiktigt fyra stadskärnor i en sammanhållen 

regional struktur 
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Södertörnskommunerna arbetar sedan länge med att utveckla de fyra 

regionala stadskärnorna Södertälje, Kungens Kurva - Skärholmen, 

Flemingsberg och Haninge stad.  

 

I Södertälje finns de globala företagen AstraZeneca och Scania, som båda 

satsar långsiktigt på verksamheterna i Södertälje. Södertälje Science Park är 

en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning där KTH också 

utökar antalet utbildningar.  Efterfrågan på bostäder är stark och inriktningen 

är att ge plats för 20 000 nya bostäder. Öppnandet av Citybanan i slutet av 

2017 stärker förutsättningarna för pendeltågstrafiken i närtid. Logistikcentret 

Stockholm syd i Södertälje och Nykvarn, infrastrukturutbyggnaden av 

farleden till Södertälje, Södertälje kanal och sluss samt inte minst Ostlänken 

bidrar till att stärka Södertäljes konkurrenskraft som regional stadskärna, 

 

Kungens kurva – Skärholmen är Sveriges största handelsområde och 

innehåller också ett av regionens stora detaljhandelscentrum. I Kungens kurva 

sker nu en omfattande förnyelse och kraftig expansion av handeln, där inte 

minst IKEA investerar i ett nytt modernt varuhus. I både Skärholmen och 

Kungens kurva pågår bostadsutveckling. Förbifarten, Tvärförbindelse 

Södertörn, Spårväg Syd och den upprustade röda tunnelbanelinjen ger 

stadskärnan ny utvecklingskraft. 

 

I Flemingsberg finns ett tvärvetenskapligt starkt växande campus med snart 

fem akademier, 17 000 studenter, universitetssjukhus och världsledande 

forskning. Här finns också ett växande rättscentrum kring Södertörns tingsrätt 

och basen för polisområde Stockholm syd. Investeringarna är omfattande i 

området både för näringsliv och offentliga verksamheter, men också i 

bostadsbyggande. I den regionala stadskärnan är planeringen inriktad på 

12 000 nya bostäder och just nu pågår utbyggnad av 1 500 av dessa. 

Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd, nytt resecentrum, förbättring av väg 

226, bättre framkomlighet för stombuss stärker den regionala stadskärnans 

utveckling. 

 

I Haninge stad utvecklar sju fastighetsägare stadskärnan tillsammans med 

kommunen. Inriktningen är att förtäta stadsmiljön med 7000 nya bostäder på 

kortare sikt och 20 000 bostäder på längre sikt och med mer verksamheter och 

service. Pendeltågstrafiken efter att Citybanan har öppnat och ny 

pendeltågsstation i Vega stärker utvecklingen. Tvärförbindelse Södertörn och 

Förbifart Stockholm bidrar till att stärka Haninge som regional stadskärna. 

 

Förutsättningar för att de regionala stadskärnorna ska kunna utvecklas som ett 

attraktivt alternativ till centrala Stockholm är att tillgänglighet och 

framkomlighet mellan de fyra stadskärnorna förbättras liksom till övriga 

viktiga målpunkter i regionen.  

Övergripande synpunkter på förslaget till RUFS 2050 
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Södertörnskommunerna konstaterade vid aktualitetsprövningen av RUFS 

2010 att planen anger en tydlig inriktning för Stockholmsregionens 

utveckling men att det är uppenbart att viktiga aktörer initierar 

utvecklingsarbeten som inte självklart tar sin utgångspunkt i RUFS strategier. 

Problemet riskerar att bli än mer accentuerat än när det förra remissvaret 

skrevs.  Kraftig befolkningsökning, bostadsbrist och ökat tryck på 

välfärdstjänsterna kommer pressa allt fler aktörer mot mer kortsiktiga insatser 

samtidigt som behovet av samordnade ageranden egentligen ökar. Vi 

återkommer i yttrandet till behovet av RUFS som ett gemensamt regionalt 

utvecklingskontrakt.   

 

Mål, delmål och åtgärder – principiellt bra men behöver förbättras  

Den första delen av RUFS 2050 ger övergripande inriktningar och är mer 

utvecklad än tidigare utvecklingsplaner. Den andra delen är inriktad på vad 

som kallas planens genomförande.  

 En vision "Europas mest attraktiva storstadsregion” 

 Sex utmaningar inför framtiden  

 Fyra långsiktiga mål med sikte på 2050 

 Tjugotvå mätbara delmål med sikte på 2030 

 Tjugoåtta prioriterade åtgärder 

 

Det principiella upplägget är bra. Det skulle kunna beskrivas ännu tydligare 

som en vision att nå, ett dagsläge (utmaningarna) och vägarna fram till 

visionen uttryckta i tre tidsperspektiv. 

 

Det är positivt att de övergripande målen i princip ligger fast och att de 

justeringar som gjorts av de övergripande målen ger en förstärkning av 

sammanhängande inriktningar. Att till exempel målet om en tillgänglig region 

kopplas med god livsmiljö signalerar sambandet och behovet av avvägning 

mellan bebyggelse-, transport- och grönstrukturerna.  

 

Delmålen är ett nytt inslag och innebär en form av förtydligande genom att 

vara mätbara och tidsatta. Men det är oklart vad konsekvenserna blir. Eller 

annorlunda uttryckt - hur väl de både som enstaka mål och tillsammans 

matchar sin teoretiska "överbyggnad". Södertörnskommunera har tidigare 

konstaterat att Stockholms arbetsmarknad har en mängd begränsningar, bl a 

svag integration/exkludering av invandrare, unga kommer för sent ut på 

arbetsmarknaden, invandrare kommer inte in på arbetsmarknaden. Därför 

behöver RUFS innehålla en tydligare inriktning för regionens kompetens-

försörjning, där kompetensutveckling för flyktingar, strukturell 

diskriminering på arbetsmarknaden och skolgången för barn och unga har 

regional betydelse. I det fortsatta arbetet med planen efter samrådet behöver 

detta bli mer genomarbetat. Södertörnskommunerna deltar gärna i ett sådant 

utvecklingsarbete. 
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De prioriterade åtgärderna ersätter i princip åtagandena i RUFS 2010.  

Åtgärderna är relativt konkret formulerade men det saknas en tydlig koppling 

till hur de bidrar till att uppfylla delmålen. Åtgärderna saknar också adressat.  

Många kommuner har under åren efterfrågat mer fokus på hur den regionala 

utvecklingsplanen ska omsättas i aktiva handlingar för att nå målbilden. Det 

behövs ett tydligare "kontrakt" mellan regionens aktörer både om mål för 

medellång och lång sikt men framför allt om de allra viktigaste insatserna på 

kort sikt. Det innebär färre åtgärder. De prioriterade åtgärderna behöver också 

bli tydligare för att kunna uppfattas som just åtgärder - det vill säga ge uttryck 

för vilka aktörer som gör vad och hur det ska gå till under angiven tidsperiod. 

De prioriterade åtgärderna behöver bearbetas och förankras hos regionens 

aktörer i det fortsatta arbetet med planen. Kopplingen till delmålen i den 

övergripande inriktningen behöver vara tydlig. 

 

För att kunna utgöra ett begripligt "regionalt kontrakt" behöver hela andra 

delen i RUFS 2050 ha en tydligare koppling till den övergripande 

inriktningen i första delen. Det behöver också bli tydligt i den här 

planeringsomgången att RUFS anger den övergripande inriktningen för RUP 

(Regionalt utvecklingsprogram). 

 

Den rumsliga strukturen – håll i och håll ut 

För drygt två år sedan uttryckte många av regionens kommuner att RUFS 

2010 i huvudsak var aktuell Södertörnskommunerna framhöll att 

flerkärnigheten med åtta regionala stadskärnor skulle ligga fast, för att det 

inte ska råda någon tvekan om regionens samlade vilja. Vi noterar nu att den 

grundläggande strukturen finns kvar men att det finns två förslag till 

snubblande lika strukturer. Detta riskerar att skapa osäkerhet för andra aktörer 

om regionens intentioner.  

 

Södertörnskommunerna anser att den strukturbild som RUFS 2010 innehåller 

fortfarande bäst motsvarar Stockholmsregionens behov av en balanserad 

utveckling. Regionen behöver en stark utveckling av alla regionala 

stadskärnor och deras nära omland. Varje stadskärna har sina egna, unika 

drivkrafter för utveckling och bör växa utifrån dessa. Drivkrafterna kan 

förstärkas av offentliga investeringar, där framför allt kopplingarna till 

trafiksystemet har stor betydelse.   

 

Samrådsförslaget redovisar också olika bedömda konsekvenser av de två 

strukturbilderna A och B, bland annat för markanvändning för bebyggelse. 

Med utgångspunkt i Södertörnskommunernas översiktsplaner ser vi inte den 

skillnad i markbehov som samrådsförslaget redovisar för de två 

strukturbilderna.   

  

Stockholmsregionen behöver fortsätta att utveckla sin nya flerkärniga struktur 

– inte bara i utvecklingsplaner utan också i verkligheten. Det kräver en 

långsiktig plan men också tålmodighet och uthållighet för att nå genomslag i 

strategier som berör många aktörer. Vi ser att ett sådant genomslag nu sker 

med både ökat bostadsbyggande och annan utveckling i de regionala 
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stadskärnorna och i regionens yttre, inre och centrala delar. Visioner, mål och 

strategier i två generationer av regionala utvecklingsplaner (RUFS 2001, 

RUFS 2010) börjar nu fungera som styrsignaler för offentliga organisationer 

och som marknadssignaler för kommersiella aktörer. Vi vill se uthållighet för 

samma regionala utveckling också i RUFS 2050. 

 

Tillgängligheten till och mellan de regionala stadskärnorna Södertälje, 

Kungens kurva – Skärholmen, Flemingsberg, och Haninge stad är i dagsläget 

otillräcklig, vilket gör att deras möjligheter att utvecklas som attraktiva 

alternativ till centrala Stockholm inte är så goda som de annars skulle kunna 

vara. Kommunikationerna mellan de tre stora kommunikationsstråken i södra 

Stockholmsregionen är bristfälliga för gång-, cykel- och kollektivtrafik, gods 

och personbilar. Vägnätet är hårt belastat och trafiksäkerheten är låg. 

 

Vi vill se en tydligare trafikstrategi i RUFS 2050 
Södertörnskommunerna har en mycket lång historia av samarbete kring 

utveckling av infrastrukturen. Vi har sedan länge en gemensam syn på vilka 

brister som behöver åtgärdas i transportinfrastrukturen och i utnyttjandet av 

den. Vi arbetar också enträget tillsammans för att varje objekt också ska bli 

genomfört: 

 

Spårutbyggnader 

 Utbyggnad av Spårväg syd  

 Dubbelspår Tungelsta- Hemfosa- Nynäshamn  

 Ökad kapacitet på Svealandsbanan  

 Genomförande av Ostlänken  

 

Utbyggnad av de regionala cykelstråken 
  

Förstärkt vägkapacitet  

 Tvärförbindelse Södertörn 

 Förbättringar på E4/E20 vid trafikplats Hallunda samt genom Södertälje  

 Förbättringar av väg 226 Vårsta-Tumba-Huddinge-Stockholm  

 Förbättringar på riksväg 57 Gnesta-E4 och Förbifart Järna 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 225  


Kollektivtrafik 

 Högklassig bussförbindelse – öst-västlig riktning (stombuss på E4/20)  

 Snabba kollektiva förbindelser på Förbifart Stockholm  

 Attraktiva resecentra i alla regionala stadskärnor  

 Högklassig bussförbindelse – nord-sydlig riktning  

 Regionpendel  

 
Många av våra prioriterade satsningar är på väg att genomföras eller ingår i 

utbyggnadsförberedande planering. Södertörnskommunerna anser att 

fullföljandet av dessa satsningar som sedan länge ingått i den regionala 
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planeringen behöver vara säkerställda innan fler nya satsningar och 

utbyggnadspaket sätts i verket i regionen. 

 

Samrådsförslaget pekar på problemet med regionens uppdelade arbetsmarknad 

och på betydelsen av att kollektivtrafiken byggs ut för att hantera situationen. 

Samtidigt finns inga inriktningar för transportsystemet som ser ut att balansera 

utvecklingen, snarare tvärtom. 

 

Samrådsförslaget innehåller riktlinjer och förhållningssätt för transportsystemet, 

för klimatpåverkan, för bebyggelsestruktur. Trafikfrågorna berörs på flera ställen 

i samrådsmaterialet, men det är svårt att få en samlad bild. Vi saknar också 

realistiska förhållningssätt och åtgärder för regionens gods- och varutransporter. 

Det gäller särskilt för den längre sikten 2030-2050.   

 

Södertörnskommunerna vill se en tydligare långsiktig trafikstrategi i den slutliga 

RUFS 2050. 

 

RUFS 2050 behövs som regionens gemensamma kontrakt 

RUFS är en utvecklingsplan, som ska ange en inriktning för kommande 

beslut. Den är i strikt mening ingen genomförandeplan, men ska fungera så 

att gemensamma viljeinriktningar omsätts i aktiva och finansierade 

handlingar. Därför är det bra att kalla RUFS för ett gemensamt kontrakt - men 

avgörande är hur aktörerna lever upp till det gemensamma kontraktet. 

  

Södertörnskommunerna anser att varken processen eller förslaget till RUFS 

2050, som beskrivs som ett ”gemensamt kontrakt”, med automatik kommer 

att medföra färre ”kontraktsbrott” än vad som gällt med RUFS 2010. 

 

Södertörnskommunerna konstaterade i aktualitetsprövningen att det regionala 

planeringsarbetet behöver inriktas på att mobilisera regionens aktörer för ett 

än mer kraftfullt samarbete kring den gemensamma inriktningen och 

finansiering av denna.  

 

Det är bra att landstingets eget ansvar har lyfts upp som en viktig pusselbit i 

genomförandet. Om kontraktet på ett ännu tydligare sätt ska kunna 

upprätthållas behöver landstingets egna verksamheter på ett tydligare sätt 

kopplas till den fortsatta processen. Särskilt angeläget är detta om eller när 

landstinget blir huvudman för regional tillväxt och utveckling. 

Södertörnskommunerna vill se en tydlighet om 

- hur landstinget avser att arbeta med genomförandet inom sin egen 

nuvarande organisation 

- hur landstinget avser att arbeta med genomförandet inom 

organisationen, om/när landstinget övertar det regionala 

utvecklingsansvaret från staten 

- hur landstinget avser att, tillsammans med kommunerna, arbeta för att 

andra instanser som trafikverket, universitet och högskolor med flera 

lägger RUFS till grund för sin verksamhetsutveckling och sina 

lokaliseringsbeslut 
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Samtidigt är det viktigt att RUFS inte uppfattas som ett ”kontrakt” enbart 

mellan landstinget och kommunerna. Förväntningarna på statens medverkan i 

frågor om infrastruktur, högre utbildning mm, kan inte uttryckas nog tydligt. 

RUFS 2050 bör framhålla även statens roll som part i kontraktet. 

 

Statens betydelse som part i ett utvecklingskontrakt belyses inte minst av 

behovet av strukturförändringar för bostadsmarknaden. Det råder politisk 

enighet om behovet av ökat bostadsbyggande. Hindren för detta finns på olika 

håll, men statens roll som part i ett kontrakt måste vara att ta initiativ för att 

förstärka bostadsmarknadens funktion, regelförenklingar och ett mer 

rationellt överprövningssystem. 

 

Södertörnskommunerna pekade i aktualitetsprövningen på behovet av en mer 

rullande regional planering för att inriktning och struktur ska bli stabila och 

uthålliga. I RUFS 2050 är det inte mer tydligt än tidigare hur den fortsatta 

processen för aktiva gemensamma handlingar som leder till ett förverkligande 

ska gå till. Det framgår, vilket är bra, att förverkligandet vilar på många olika 

aktörer och processer där handlingsprogram kan bli aktuella även framöver. 

Processerna för att förverkliga RUFS intentioner är synnerligen väsentliga. 

Det krävs ett ständigt pågående förankrings- och mobiliseringsarbete för att 

inte tappa mål och struktur ur sikte, det vill säga en ständig kommunikation 

kring planen. 

 

För Södertörnskommunerna:  

  

Daniel Dronjak  

Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge  

  

Boel Godner 

Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje 

  

Lennart Kalderén 

Ordförande i kommunstyrelsen i Salem 

  

Anna Ljungdéll 

Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn 

  

Fredrik Saweståhl 

Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö 

Meeri Wasberg 

Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge  
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Bob Wållberg 

Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn 

  

Ebba Östlin 

Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka  
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