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7. Granskning och beslut
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Efter utställningen i enlighet med plan- och 

bygglagen har den slutliga politiska behand-

lingen skett i landstinget under våren 2010. 

Planen behandlades i Regionplanenämnden i 

februari och i landstingsstyrelsen i april. 

Landstingsfullmäktige godkände den regio-

nala utvecklingsplanen för antagande som 

regionplan för Stockholms län i maj 2010. 

Utställningsutlåtandet redovisas i Region-

planekontorets rapport R 2010:1. Här redovi-

sas besluten som protokollsutdrag med parti-

ernas reservationer och särskilda uttalanden. 

Bilagor redovisas inte. 

Länsstyrelsen har under utställningsperio-

den lämnat sitt granskningsyttrande där det 

framgår om planförslaget tillgodoser riks-

intressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,  

om det kan medverka till att en miljökvalitets-

norm enligt kap 5 miljöbalken överträds, om 

en lämplig mellankommunal samordning har 

skett, och om bebyggelse blir olämplig med 

hänsyn till behovet av skydd mot olyckshän-

delser. Granskningsyttrandet ska fogas till 

regionplanen och redovisas här i sin helhet. 

Länsstyrelsen har också i augusti 2010 fattat 

beslut om att godkänna RUFS 2010 som regio-

nalt utvecklingsprogram (RUP). 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 
2009-11-09  
Regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen 2010 Utställningsförslag
Landstingets regionplanenämnd har överlämnat  

ett förslag till ”Regional utvecklingsplan för Stock-

holmsregionen – RUFS 2010” i samband med 

utställning enligt 7 kap. 5 § plan- och bygglagen 

(PBL). Den regionala utvecklingsplanen (RUFS 

2010) är en regionplan i plan- och bygglagens 

mening. Länsstyrelsen har den 10 december 2008 

avgivit ett samrådsyttrande över en tidigare version 

av planförslaget och ska i samband med utställ-

ningen avge ett granskningsyttrande. 

Granskningsyttrandet ska enligt 7 kap. 4 § / 4 
kap. 2 § PBL fogas till regionplanen.

Länsstyrelsen har under utställningstiden givit 

berörda statliga regionala myndigheter samt läns-

styrelserna i Uppsala, Södermanlands, Västman-

lands, Örebro, Östergötlands och Gotlands län till-

fälle att lämna synpunkter på förslaget. 

Av Länsstyrelsens granskningsyttrande ska 

enligt 4 kap. 9 § PBL framgå om förslaget inte tillgo-

doser riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 

(MB), om frågor som angår två eller flera kommu-

ner inte samordnats på ett lämpligt sätt, om försla-

get kan medverka till att en miljökvalitetsnorm 

enligt 5 kap. MB inte följs eller om strandskyddets 

syften inte beaktas samt om bebyggelse blir olämp-

lig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa 

eller säkerhet eller till risken för olyckor, översväm-

ning och erosion. Förslaget till regional utveck-

lingsplan är naturligen övergripande till sin karak-

tär och kartmaterialet har en översiktlig skala. 

Länsstyrelsens ställningstaganden är därför i 

huvudsak av principiell karaktär.  

Den regionala utvecklingsplanen 
som beslutsunderlag i mellan- 
kommunala frågor
Regionplanen ska enligt 7 kap. 4 § PBL tjäna till led-

ning för kommunernas beslut om översiktsplaner, 

detaljplaner och områdesbestämmelser. Regionpla-

nen kan, i den mån det har betydelse för regionen, 

ange grunddragen för användningen av mark- och 

vattenområden samt riktlinjer för lokalisering av 

bebyggelse och anläggningar. Härigenom ges möj-

lighet för kommunerna att se sin planering i ett 

regionalt sammanhang. I en storstadsregion är de 

regionala förutsättningarna av avgörande bety-

delse för den kommunala planeringen. Länsstyrel-

sen anser det angeläget att regionen får ett samlat 

mål- och strategidokument för den fysiska plane-

ringen och ställer sig positiv till den övergripande 

inriktningen med en tät regionstruktur med utpe-

kade regionala kärnor. Länsstyrelsen är dock med-

veten om att det sker en tillväxt och en bebyggelse-

utveckling även i andra tätorter i regionen.

Länsstyrelsen har skyldighet att i prövning av 

kommunala planer granska om mark- och vatten-

användningsfrågor som angår flera kommuner har 

samordnats på ett lämpligt sätt. Bebyggelsestruk-

tur, grönstruktur, infrastruktur, teknisk försörj-

ning och även bostadsförsörjning är viktiga regio-

nala planeringsfrågor. Länsstyrelsen ser den 

regionala utvecklingsplanens förhållningssätt till 

markanvändning och lokalisering som ett uttryck 

för vad som är lämplig samordning av mark- och 

vattenanvändningsfrågor med mellankommunal 

räckvidd. En politiskt förankrad regional plan ger 

Länsstyrelsen ett värdefullt stöd i prövning av 
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sådana ärenden. Länsstyrelsen anser att förslaget 

till regional utvecklingsplan svarar mot behovet av 

regional samordning och att RUFS 2010 därmed kan 

tjäna till ledning för den kommunala planeringen 

liksom för olika typer av infrastruktur planering.

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet och 

åtgärdsprogram för de vattenförekomster där man 

bedömt att det kan bli svårt att nå miljökvalitets-

normerna avses fastställas av vattenmyndigheterna 

i slutet av 2009. Syftet med normerna är att till-

ståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla 

vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Vatten-

planering rör ofta flera kommuner och ibland hela 

regioner och bör därför ses i ett regionalt perspek-

tiv. Stockholms län tillhör Norra Östersjöns vatten-

distrikt som bl.a. omfattar hela Mälarens avrin-

ningsområde. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 

att det för närvarande är oklart vilken regional 

betydelse fullföljandet av vattendirektivet genom 

miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram får och 

att dessa förutsättningar kan påverka den regionala 

planeringen framöver.

Teknisk försörjning
I förslaget till regional utvecklingsplan redovisas de 

anläggningar för vatten- och avloppsförsörjningen 

som är av regional betydelse och det framhålls att 

den nuvarande kapaciteten är god. Förslaget till 

regional utvecklingsplan förutser en befolknings-

utveckling från ca 1,9 miljoner till ca 2,2 – 2,4 mil-

joner år 2030. För närvarande förhandlar flera 

kommuner om anslutning till regionala avlopps-

reningsverk och det finns intresse för anslutning 

även från kommuner utanför länet. Det är samti-

digt oklart vilka förutsättningar som fullföljandet 

av vattendirektivet med de kommande miljökvali-

tetsnormerna och åtgärdsprogrammet ger för ny 

miljöskyddsprövning av en eventuell utökning av 

befintliga verksamheter. Länsstyrelsen anser där-

för att det behöver klarläggas om kapaciteten i de 

tekniska försörjningssystemen kan svara mot den 

befolkningsutveckling som förutses i RUFS 2010 

eller om nya lägen behöver reserveras för olika 

typer av tekniska försörjningsanläggningar såsom 

avloppsreningsverk.  

Kust- och skärgård
Hela kust- och skärgårdsområdet i Stockholms län 

är med hänsyn till natur- och kulturvärdena i om -

rådet av riksintresse enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§ MB. 

Länsstyrelsen anser att även innebörden av 

dessa bestämmelser, vilka ger grundläggande för-

utsättningar för planeringen av kust- och skär-

gårdsområdet, bör framgå av den regionala utveck-

lingsplanen. Bestämmelserna innebär att 

exploateringsföretag och andra ingrepp får komma 

till stånd endast om de inte påtagligt skadar områ-

denas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna 

utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätor-

ter och eller det lokala näringslivet. Med hänsyn till 

den omfattande fritidsbebyggelsen och det starka 

bebyggelsetryck som finns i kust- och skärgårdsom-

rådet är det särskilt angeläget att det framgår i den 

regionala utvecklingsplanen att det enligt 4 kap. 4 § 

MB i princip inte får tillkomma någon ytterligare 

fritidsbebyggelse i kust- och skärgårdsområdet. 

Fritidsbebyggelse får endast komma till som kom-

plement till befintlig bebyggelse och som enklare 

fritidshus för det rörliga friluftslivet. 

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Per 

Unckel. I den slutliga handläggningen deltog länsö-

verdirektör Stig Orustfjord, plandirektör Inger 

Holmqvist, miljödirektör Lars Nyberg, förvalt-

ningsdirektör Åsa Ryding, utvecklingsdirektör Kjell 

Haglund, försvarsdirektör Hans Spets, chefsjurist

Rutger Öijerholm och arkitekt Carin Wanbo 

föredragande.

Per Unckel 

Carin Wanbo

Landstingsfullmäktiges beslut 
2010-05-11 
§ 102
Förslag till Regional utvecklingsplan  
2010 för Stockholmsregionen,  
RUFS (förslag 46)  
LS 1003-0221
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G 

Wennerholm och Ilija Batljan, Anna Kettner, Stella 

Fare, Björn Sigurdsson, Jan Strömdahl, Jan 

Stefansson, landstingsrådet Gustav Andersson, 

Erik Langby, Åke Askensten, Lars Carlsson, Gizela 

Sladic, Olov Lindquist, Yvonne Blombäck, lands-

tingsrådet Raymond Wigg, Erika Ullberg, Lennart 

Rohdin, Dan Westin, Stefan Bergström, Curt 

Hansson, Jan Olov Sundström, Hans Lindqvist, 

Tage Gripenstam samt Kjell Treslow.
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Yrkanden
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag

2) bifall till S-ledamöternas reservation i lands-

tingsstyrelsen

3) bifall till V- och MP-ledamöternas reservation i 

landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till 

yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit 

landstingsstyrelsens förslag.

Då votering begärts ställde ordföranden först pro-

positioner om vilket av yrkandena under 2) och 3) 

ovan som skulle utgöra motförslag till landstings-

styrelsens förslag vid huvudvoter¬ingen och fann 

att fullmäktige utsett S-ledamöternas förslag.

Omröstningen genomfördes sedan enligt följande 

godkända voteringsproposition.

Den som vill utse S-ledamöternas förslag till mot-

förslag i huvudvoteringen röstar ja. Den det ej vill 

röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat utse 

V- och MP-ledamöternas förslag till motförslag.

Efter omröstningen konstaterade ordföranden att 

sammanräkningstablån visade 36 ja-röster, 18 nej-

röster, 80 att ledamöter avstått och att 15 ledamöter 

varit frånvarande.

Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.

S-ledamöternas förslag hade därmed utsetts till 

motförslag till landstingsstyrelsens förslag vid 

huvudvoteringen.

Huvudomröstningen genomfördes sedan enligt  

följande godkända voteringsproposition.

Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar 

ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäk-

tige beslutat enligt S-ledamöternas förslag.

Efter omröstningen konstaterade ordföranden att 

sammanräkningstablån visade 80 ja-röster, 37 nej-

röster, att ledamöter 17 avstått och att 15 ledamöter 

varit frånvarande.

Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.

Beslut
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens 

förslag

att anta förslag till Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2010, med den sär-

skilda sammanställningen enligt 6 kap. 16 § miljö-

balken, som regionplan för Stockholms län

att uppdra åt regionplanenämnden att löpande följa 

upp den regionala utvecklingsplanen för Stock-

holmsregionen

att uppdra åt AB Storstockholms lokaltrafik att med 

utgångspunkt från RUFS 2010 ta fram en översikt-

lig genomförandestrategi för trafikplaneringen, 

med möjlig etappindelning för genomförandet samt 

förslag till finansiering av densamma.

Reservationer
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av 

S-ledamöterna och av V- och MP-ledamöterna.

Uttalanden
Hans Lindqvist (C) lät till protokollet anteckna  

följande särskilda uttalande ”Jag ställer mig bakom 

RUFS:en men motsätter mig byggande av nya stora 

motorvägar som Förbifart Stockholm”.

Tage Gripenstam (C) lät till protokollet anteckna 

följande särskilda uttalande ”Jag har tidigare 

uttryckt stor tveksamhet till att etablera en flygplats 

i Södertälje kommun. Närheten till Skavsta flyg-

plats har varit ett skäl för detta. I RUFS 2010 finns 

nu två utredningsförslag om nya flygplatser på 

Södertörn för allmänflyg, Ormsta i Haninge och 

Krummeltorp i Södertälje kommun. En allmänflyg-

plats är en mindre flygplats öppen för privatflyg. 

Osäkerhet kring storleken på anläggningen, 

intrånget, nya olika begränsningar för utvecklingen 

av Södertälje kommun gör en sådan satsning 

mycket tveksam.

Jag vill i detta uttalande slå fast att min tveksamhet 

är stor. Det är med stor sannolikhet olämpligt att 

etablera en allmänflygplats i antingen Ormsta eller 

Krummeltorp”.

Vid protokollet

Peter Freme

Exp.

Akten

Landstingsdirektören

Regionplanenämnden

AB Storstockholms Lokaltrafik
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Landstingsstyrelsens beslut
Utdrag protokoll 
Justerat den 4 maj 2010.

Justeringen anslogs den 4 maj 2010.

 
§ 104
Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 
för Stockholmsregionen, RUFS
LS 1003-0221
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 april 

2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 

den 22 mars 2010.

S-ledamöternas skrivelse den 20 april 2010 med 

förslag om tillägg att landstingsstyrelsen föreslår 

landstingsfullmäktige besluta att tunnelbana 

Odenplan-Karolinska före 2020 inarbetas i RUFS 

2010, att Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg före 

2020 inarbetas i RUFS 2010 (bilaga).

V- och MP-ledamöternas skrivelse den 20 april 

2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår 

lands-tingsfullmäktige besluta enligt V- och  

MP-ledamöternas förslag (bilaga).

S-ledamöternas skrivelse den 20 april 2010 

(bilaga).

Följande yrkanden framfördes

dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag

dels bifall till S-ledamöternas tilläggsförslag

dels bifall till V- och MP-ledamöternas förslag om i 

första hand om återremiss av ärendet.

Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om 

ärendet skulle återremitteras.

Ordföranden ställde propositioner om bifall till  

förslaget om återremiss och om avslag därpå och 

fann att styrelsen avslagit återremissyrkandet.

V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot detta 

beslut.

Ordföranden ställde därefter propositioner om  

dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag 

och dels till V- och MP-ledamöternas förslag  

och fann att styrelsen antagit landstingsråds-

beredningens förslag.

Här efter ställde ordföranden propositioner om 

bifall till S-ledamöternas tilläggsförslag och  

om avslag därpå och fann att styrelsen avslagit 

S-ledamöternas tilläggsförslag.

Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå 

landstingsfullmäktige besluta

att anta förslag till Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2010, med den sär-

skilda sammanställningen enligt 6 kap. 16 § miljö-

balken, som regionplan för Stockholms län

att uppdra åt regionplanenämnden att löpande följa 

upp den regionala utvecklingsplanen för Stock-

holmsregionen

att uppdra åt AB Storstockholms lokaltrafik att med 

utgångspunkt från RUFS 2010 ta fram en översikt-

lig genomförandestrategi för trafikplaneringen, 

med möjlig etappindelning för genomförandet samt 

förslag till finansiering av densamma.

Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut 

anfördes

dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget

dels av V- och MP-ledamöterna för V- och MP- 

förslaget.

S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna 

vad de anfört i sin skrivelse.

......................................................................................

Vid protokollet

Jan Vikenhem

 

Regionplanenämndens beslut 
Protokoll 1/2010
2010-02-17

Förslag till Regional utvecklingsplan för  
Stockholmsregionen
RUFS 2010

RTN 2008-0372

Regionplanekontorets tjänsteutlåtande 2010-02-02.

Följande yrkanden framställdes
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dels av ordföranden m fl att nämnden i enlighet  

 med kontorets förslag beslutar 

 att godkänna förslaget till regional utveck- 

 lingsplan för Stockholmsregionen (RUFS  

 2010) i enlighet med bilaga 1,

att godkänna redovisningen av den särskilda 

sammanställningen över miljöbedömningen 

och planens miljöpåverkan, redovisad i kapi-

tel 5 i RUFS 2010, som gjorts enligt 6 kap. 16 § 

miljöbalken och att denna sammanställning 

utgör en del i besluts underlaget vid antagan-

det av RUFS 2010,

att föreslå landstingsstyrelsen att besluta 

föreslå landstingsfullmäktige att besluta 

anta förslaget till regional utvecklingsplan 

för Stockholmsregionen, RUFS 2010, med 

den särskilda sammanställningen enligt 6 

kap. 16 § miljöbalken, som regionplan för 

Stockholms län, samt

att föreslå landstingsstyrelsen att besluta 

föreslå landstingsfullmäktige besluta att 

uppdra åt Regionplanenämnden att följa upp 

den regionala utvecklingsplanen för Stock-

holmsregionen.

dels av V-ledamoten att nämnden beslutar åter-

remittera ärendet för att omarbeta RUFS 

2010 med utgångspunkt i bilaga 10.

dels av S-ledamöterna att nämnden beslutar 

överlämna ärendet till landstingsstyrelsen 

utan eget ställningstagande.

Ordföranden ställde proposition på bifall eller 

avslag till V-ledamotens återremissyrkande och 

fann det avslaget.

Ordföranden ställde därefter proposition på bifall 

eller avslag till S-ledamöternas yrkande och fann 

det avslaget.

Ordföranden ställde slutligen proposition på bifall 

eller avslag till sitt m fls yrkande och fann det bifallet.

Nämnden hade sålunda beslutat

att godkänna förslaget till regional utvecklings-

plan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) i 

enlighet med bilaga 1,

att  godkänna redovisningen av den särskilda 

sammanställningen över miljöbedömningen 

och planens miljöpåverkan, redovisad i kapi-

tel 5 i RUFS 2010, som gjorts enligt 6 kap. 16 

§ miljöbalken och att denna sammanställ-

ning utgör en del i beslutsunderlaget vid 

antagandet av RUFS 2010,

att  föreslå landstingsstyrelsen att besluta före-

slå landstingsfullmäktige att besluta anta 

förslaget till regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2010, med den 

särskilda sammanställningen enligt 6 kap. 

16 § miljöbalken, som regionplan för Stock-

holms län, samt 

att  föreslå landstingsstyrelsen att besluta före-

slå landstingsfullmäktige besluta att uppdra 

åt Regionplanenämnden att följa upp den 

regionala utvecklingsplanen för Stock-

holmsregionen.

S-ledamöterna anmälde reservation till förmån för 

sitt yrkande. 

V-ledamoten anmälde reservation till förmån för 

sitt yrkande.

S-ledamöterna anmälde särskilt uttalande, bilaga 11.

Mp-ersättaren anmälde ersättaryttrande att han 

om han hade tjänstgjort skulle ha haft likalydande 

yrkande som V-ledamoten.

......................................................................................

Vid protokollet

Börje Wredén

V-ledamotens och Mp-ledamotens 
förslag till beslut i Region plane nämnden 
(bilaga 10)

Förslag till Regional utvecklingsplan för  
Stockholmsregionen RUFS 2010

Regionplanenämnden föreslås besluta 

att återremittera ärendet för att omarbeta 

RUFS 2010 med utgångspunkt i nedan-

stående

Trots att vi framfört synpunkter på tidigare versio-

ner av RUFS 2010 finns fortfarande allvarliga bris-

ter i planen. Den Regionala utvecklingsplanen är 

inte tillräckligt långtgående när det gäller klimat- 

och miljöfrågor och fel prioriteringar görs när det 

gäller de i planen föreslagna infrastrukturinveste-
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ringarna. Som planen nu ligger finns starka mot-

sättningar mellan miljömålen och den förväntade 

utvecklingen av trafiken i Stockholmsregionen. De 

åtgärder i transportsystemet som föreslås av RUFS 

kommer att leda till ökad biltrafik och utebliven 

måluppfyllelse när det gäller utsläppen av klimat-

påverkande gaser.

Vår region har själv rådighet och lösningarna på de 

miljö- och klimatproblem vi brottas med, men väljer 

istället för att prioritera klimatsmarta infrastruk-

tursatsningar att genomföra gamla vägprojekt. Att 

först bygga vägar och sedan införa trängselavgifter 

eller vägtullar för att trafikköerna ska minska är 

resurs- och kapitalförstörning i stor skala. Kraft-

fulla satsningar på kollektivtrafik och utvecklade 

ekonomiska styrmedel är vårt förslag att dels 

minska köerna samt kunna presentera alternativa 

resvägar för regionens innevånare.

S-ledamöternas särskilda uttalande i  
Region planenämnden (bilaga 11)

Förslag till Regional utvecklingsplan för  
Stockholmsregionen

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsre-

gionen, RUFS 2010, är ett viktigt dokument som 

kommer att ha stor inverkan på Stockholmsregio-

nens framtida utveckling. RUFS 2010 har arbetats 

fram under flera år och arbetet har präglats av en 

uttalad ambition att involvera många olika intres-

senter – politiker, ideella organisationer, akademin, 

privatpersoner näringslivet etc. Processen har 

fungerat bra och det slutdokument som nu står 

klart är i huvudsak väl förankrat och genomarbetat.

I allt väsentligt ställer vi oss bakom förslaget till 

RUFS 2010, men det finns ett par områden som vi 

menar är så viktiga att de förtjänar ännu mer upp-

märksamhet än de ges i förslaget. Vår utgångspunkt 

är att dessa områden bör utvecklas genom hand-

lingsprogram eller andra typer genomförandeåt-

gärder. På dagens sammanträde tar Socialdemokra-

terna inte slutlig ställning till RUFS 2010, utan 

återkommer i landstingsstyrelsen.

Håll ihop regionen – nord och syd på  

samma villkor

Idag råder en ekonomisk och social obalans mellan 

regionens nordliga och sydliga delar. Vi har mycket 

tydligt påpekat att regionens utveckling inte kan 

bäras av Stockholms innerstad och närförorter. Ett 

exempel på hur investeringar bör göras för att 

minska obalansen är vårt tydliga ställningstagande 

för byggandet av Spårväg syd, som skulle kunna 

bidra till regionutvecklingen i södra länsdelen.

Ta vara på allas kompetens och förutsättningar

Vi har under hela RUFS 2010-processen framhållit 

att grunden för Stockholm som en kunskapsregion 

ligger i en väl fungerande utbildning för alla, hela 

vägen från förskolan, via skolan och gymnasiet till 

den högre utbildningen. Endast om förskolan och 

alla grundskolans delar fungerar kommer allas 

kompetens att kunna tas tillvara, vilket är av avgö-

rande betydelse för tillgången till välutbildad 

arbetskraft och därmed för regionens ekonomiska 

och sociala utveckling. Det arbete som har initierats 

av Regionplanenämnden vad gäller att ta fram ett 

handlingsprogram om den högre utbildningen bör 

kompletteras med ett arbete för att utreda och 

säkerställa förskolans, grundskolans och gymna-

siets utvecklingsmöjligheter.

Ta vara på Stockholmsregionens unika  

förutsättningar i form av kulturell pluralism  

och mångspråkighet

Stockholmsregionen har många fördelar och goda 

förutsättningar att hävda sig i den globala konkur-

rensen. Till de konkurrensmässiga fördelar som 

kännetecknar Stockholmsregionen hör vår kultu-

rella pluralism samt vår unika tillgång till invånare 

med mångspråkig kompetens. Genom att bygga en 

region med institutioner som systematiskt tar 

denna kompetens tillvara kan vi skapa en region 

som utvecklas positivt ekonomiskt såväl som soci-

alt, en region som präglas av tillväxt och minskade 

sociala klyftor.  

Möt miljö- och klimatproblemen

RUFS 2010 bygger på omfattande analyser om hur 

miljö- och klimatproblemen kommer att påverka 

den framtida Stockholmsregionen och planen byg-

ger på en tydlig ambition att planera regionen på ett 

sätt som minimerar regionens bidrag till växthusef-

fekten, utan att för den skull göra avkall på de höga 

ambitionerna mot en förbättrad ekonomisk och 

social utvecklingen. Trots de höga miljö- och klima-

tambitioner som präglar RUFS 2010 finns det ytter-

ligare arbete att göra, bland annat i form av att 

belysa hur nya metoder för att möta klimat- och 

miljöhotet kan arbetas fram samt hur energiför-

sörjningen i regionen kan optimeras och göras ännu 

miljövänligare. I RUFS 2010 bör det slås fast att ett 

kraftvärmeverk bör byggas i Kymlingeområdet.
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Regeringskansliets beslut om  
prövning enligt plan- och bygglagen 
Regeringen har inte tagit upp Regional utvecklings-

plan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 för 

prövning inom den föreskrivna tiden. Departe-

mentsråd Monica Daoson beslutade den 30 augusti 

att lägga kontorets skrivelse till handlingarna (ad 

acta-stämpel). Se ärendet nedan. 

2010-08-30
M 2010/2625/F/P

Skrivelse med överlämnande av Regional utveck-

lingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010

Regeringskansliet, Miljödepartementet mottog den 

27 maj 2010 en skrivelse med överlämnande av 

meddelande om tillkännagivande och protokollsut-

drag med Landstingsfullmäktiges i Stockholms 

läns landsting beslut den 25 maj 2010 att anta för-

slag till Regional utvecklingsplan för Stockholms-

regionen, RUFS 2010, som regionplan för Stock-

holms län.

Enligt 12 kap. 5§ första stycket plan- och bygglagen 

(1987:10) får regeringen pröva bl.a. ett beslut om att 

anta regionplan. Beslut om prövning ska fattas 

inom tre månader från den dag då beslutet kom in 

till regeringen. 

Regeringskansliet har denna dag beslutat att lägga 

skrivelsen till handlingarna, se bifogat beslut. 

Magnus Moreau

Departementssekreterare

Kopia till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsens beslut om  
Regionalt utvecklings program  
för Stockholms län  
Beslut 
beteckning 300-07-2785, 2010-08-30
Länsstyrelsen beslutar att fastställa RUFS 2010 

(Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) 

som länets regionala utvecklingsprogram (RUP) 

enligt förordningen (2007:713) om regionalt till-

växtarbete.

Bakgrund

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att 

utarbeta och samordna genomförandet av ett regio-

nalt utvecklingsprogram (RUP) enligt förordningen 

(2007:713) om regionalt tillväxtarbete. 

Den 14 maj 2007 beslutade Länsstyrelsen, efter 

samråd med Stockholms läns landsting, som är 

regionplaneorgan, om att RUFS 2010 även ska bli 

ett regionalt utvecklingsprogram. Länsstyrelsens 

utgångspunkter angavs i en särskild handling 

(Bilaga 2). 

Det regionala utvecklingsprogrammet utgör en 

integrerad del av RUFS 2010. Planen har utarbetats 

genom omfattande samråd med olika lokala, regio-

nala och nationella aktörer. 

Miljöaspekterna har integrerats i arbetet med det 

regionala utvecklingsprogrammet i enlighet med 6 

kap 11§ miljöbalken. Resultatet framgår av den 

”särskilda sammanställningen” i kapitel fem i RUFS 

2010.

RUFS 2010 antogs av landstingsfullmäktige den  

11 maj 2010. Efter Länsstyrelsens beslut ska det 

regionala utvecklingsprogrammet överlämnas till 

regeringen. 
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Länsstyrelsen ska efter fastställandet av RUFS 

2010 som länets RUP samordna insatser för ett 

genomförande av utvecklingsprogrammet samt 

följa upp programmet årligen. Länsstyrelsens 

arbete riktas i huvudsak mot de statliga aktörerna. 

Uppföljningen koncentreras till de mest centrala 

tillväxtdrivande faktorerna det vill säga kunskaps- 

och kompetensutveckling, entreprenörskap, till-

gänglighet och bostäder. En första redovisning sker 

i Länsstyrelsens årsredovisning för år 2010. Upp-

följningen kommer bland annat att utgöra ett av 

underlagen till kommande strukturfondsprogram.  

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding 

Per Unckel. I den slutliga handläggningen deltog  

tf länsöverdirektör Rutger Öijerholm, plandirektör 

Inger Holmqvist, miljödirektör Lars Nyberg, lands-

bygdsdirektör Ulrika Geber, tillväxtdirektör 

Annika Rosing, försvarsdirektör Hans Spets, soci-

aldirektör Britta Karlsson, förvaltningsdirektör Åsa 

Ryding, chefsjurist Karin Bergh och utvecklings-

ledare Maria Ahlsved, föredragande.  n



242  Granskning och beslut


