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§ 124 
Yttrande över "Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - 
RUFS 2050" (KS/2016:159)  
 
Sammanfattning 
Samrådshandlingen, RUFS 2050, är ute på remiss under perioden 8 april – 30 
september 2016. 
 
Sammanfattning av Solna stad synpunkter: 
 

• Av samrådshandlingen framgår det att RUFS 2050 ska gälla som regionplan 
enligt plan- och bygglagen. Vi anser att planens fokus därmmed ska ligga på 
den fysiska regionplaneringen, i form av regionens bostadsförsörjning, 
infrastruktur-utbyggnad, arbetsmarknadens utveckling och tillväxt, samtidigt 
som de blåa och gröna värdena även fortsättningsvis tillvaratas.  
 

• Med ovanstående inriktning av planen bör antalet mål, delmål och 
prioriterade åtgärder i RUFS 2050 minskas ner och inriktas på åtgärder som 
huvudsakligen är regionala, kopplade till den fysiska planeringen och de 
regionala tillväxtfrågorna.  
 

• RUFS 2050 behöver tydliggöra vem eller vilka aktörer som har formellt 
planeringsansvar och genomförandeansvar i respektive mål och åtgärd. Det 
bör särskilt lyftas fram var landstinget själva har genomförandeansvar. 

 

• För att uppnå regionplanens målsättning om färdigställda bostäder behöver 
RUFS 2050 fokusera mer på att undanröja hinder för bostadsbebyggelse, inte 
minst för att möjliggöra bostäder i befintliga och nya kollektivtrafiknära 
lägen. 
 

• RUFS 2050 behöver kompletteras med att lyfta fram infrastruktursatsningar i 
form av Huvudstaleden i tunnel, överdäckning av Mälarbanan, 
pendeltågsstation i Huvudsta, tunnelbanans och tvärspårvägens vidare 
utbyggnad, nya stationer eller nya uppgångar i befintliga stationer, en god 
och utbyggd kollektivtrafik i övrigt, samt en väl utbyggd regional struktur för 
cykel och biltrafik.   

 

• RUFS 2050 ska redovisa en utbyggd infrastruktur i enlighet med 
Stockholmsförhandlingen 2013, Sverigeförhandlingen, Regional länsplan 
2018-2029 för Stockholms län och nationell plan. Det är viktigt att planerna 
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hänger ihop och är harmoniserade. RUFS 2050 bör även redovisa 
infrastruktur för hela perioden fram till 2050 och inte som nu bara till 2030. 
Om Sverige-förhandlingen omfattar en östlig förbindelse, bör 
konsekvenserna av den redovisas i RUFS. 
 

Yttranden 
Magnus Persson anmäler för (C) särskilt yttrande i enlighet med bilaga 1 till 
protokollet. 
 
Sara Kukka-Salam anmäler för (S) särskilt yttrande i enlighet med bilaga 2 till 
protokollet. 
 
Bernhard Huber anmäler för (MP) särskilt yttrande i enlighet med bilaga 3 till 
protokollet. 
 
Thomas Magnusson anmäler för (V) särskilt yttrande i enlighet med bilaga 4 till 
protokollet. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som eget 
yttrande över förslaget. 

 
 
 


