
 

  

 

REMISSVAR 1 (3)  
Datum Beteckning 

2013-12-11 224/2013-100 
Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Kommunsekreterare, Ylva Petersson 
0589-870 07 
ylva.petersson@arboga.se 

Registrator.lsf@sll.se 

 

  

 

Postadress   Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr 

Box 45 
732 21 Arboga 

Smedjegatan 5 0589-870 00 0589-144 86 www.arboga.se 481-1667 212000-2122 
  arboga.kommun@arboga.se 

 

  

 A
R

B
1
0
0
0
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
3
-1

1
-2

8
  

  
 

Synpunkter på RUFS 2010 – Underlag för att bedöma 
aktualitet och användbarhet, Dnr LS 1304-0578 

Arboga kommuns remissvar bygger till del på de synpunkter som lämnats 
från VKL, Västmanlands kommuner och Landsting.  

Samarbete i Stockholm-Mälarregionen har successivt utvecklat och byggt 
gemensam kunskap om regionens egenskaper och konkurrenskraft. En 
framgångsrik utveckling i den större regionen innebär att planering och 
strategier bygger på fortsatt kunskapsdelning, delaktighet och förankring. 
I detta avseende har RUFS haft en stor betydelse som regional utveck-
lingsplan och strukturbildare och en ökande betydelse som kunskaps-
bärare.  

Den regionala utvecklingen bör baseras på regionens komplementära 
egenskaper där huvudstadens styrkor samverkar med den funktionella 
regionens styrkor och tillgångar, så att tillväxt kan ske med resurseffekti-
vitet och bli geografiskt väl fördelad. Detta stärker visionen i RUFS 2010, 
att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Med en bättre matchning 
av behov och resurser i en större geografi och befolkning minskar sårbar-
heten för omvärldshändelser. Ökad samverkan inom Östra Mellan-
sverigesamarbetet, ÖMS, bör vara en av utgångspunkterna i RUFS och 
kvalitetssäkras i mål och strategier. 

Visionen, målen och strategierna i RUFS 2010 är fortsatt aktuella och 
relevanta. Likaså de formulerade sex utmaningarna. Vi anser därför inte 
att en process för att upprätta en ny RUFS är nödvändig. En aktualisering 
bör i stället leda till ett mer genomförandeinriktad program. RUFS bör 
samtidigt uppdateras med ny kunskap utifrån befolkningsframskriv-
ningar, situationen på bostadsmarknader och i transportsystemen. 

I en aktualiserad RUFS bör därför strategier för att utveckla funktionella 
egenskaper med kommunerna i länen utanför Stockholms län tydliggöras, 
genom att ökad tillgänglighet medverkar till att sammanlänka arbets-
marknader, bostadsmarknader och studiemarknader. T ex innebär 
strukturbilden att hög tillgänglighet mellan starka noder måste ingå som 
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konkreta åtgärder och tydliggöras i RUFS, likaså att regionförstärkning 
kring noderna är en del av helheten i ÖMS-samarbetet.  

Fortsatt utveckling bör baseras på en gemensam syn på resurseffektivitet 
och konsekvenser av olika scenarios i befolkningsframskrivningen. I 
befolkningsframskrivningarna beskriver scenariot ”Hög S” bäst den 
utvecklingsriktning mot en geografiskt väl balanserad utveckling som bör 
vara vägledande för regionförstoringen, och utvecklas i en gemensam 
målbild för ÖMS. 

Arboga kommun vill särskilt påpeka att behovet av utbyggd infrastruktur 
i form av vägar och järnvägar i regionen är en förutsättning för att den 
höga tillväxttakten i regionen ska kunna fortsätta. Tillgången på bra 
boendemiljöer till rimliga priser för de som arbetar i Stockholmsregionen 
finns i kommuner som Arboga med flera orter inom ÖMS. Med god 
kommunikationskapacitet och utbyggda möjligheter till pendling skapas 
en spridningseffekt på tillväxten. 

I remissen ställs ett antal frågor som bevaras enligt nedan: 

1. Anger RUFS:s 2010 vision och mål fortfarande regionens samlade 
vilja?  
Ja, med en utveckling avseende ÖMS enligt ovan. 

2. Hur använder ni RUFS och på vilket sätt får planen genomslag i ert 
arbete?  
Som kunskapsunderlag och i samarbetet inom ÖMS. 

3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag och 
hur kan det stärkas ytterligare?  
Svagheter finns bl a inom bostads- och kompetensförsörjningen, där en 
samverkan i en större geografi är nödvändig. 

4. Vad ser ni som RUFS:s styrkor respektive svagheter, från ert 
perspektiv?  
RUFS är ett utmärkt kunskapsunderlag, men bör utvecklas i ÖMS-
perspektiven. 

5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella?  
Ja, inom områden där nya fakta tillförts eller uppdaterats t ex avseende 
befolkning, bostäder och gällande transportsystemens trafikering och 
belastning. 

6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
Ja. 

7. Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen 
framöver?  
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Att generera konkurrenskraft och välfärdsutveckling i en hållbar tillväxt 
inom den samverkande funktionella regionen. 

8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? Fler 
omvärldsscenarior är rimliga och att insatser generellt bör utgå från att 
minska sårbarheter och möjliga negativa effekter genom större samverkan 
och bättre matchning. 

För Arboga kommun 

 

 

Olle Ytterberg 
Kommunstyrelsens ordförande Jerker Parksjö 
  Kommunchef 


