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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens skrivelse 
2013-11-11 tillsammans med Södertörnskommunernas gemensamma skri-
velse 2013-11-06 till Stockholms läns landsting som kommunens yttrande 
över materialet ”RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och an-
vändbarhet. 
 
Sammanfattning 

Stockholms läns landsting har lämnat möjlighet för bland andra länets 
kommuner att lämna synpunkter på ett material med frågor om hur aktuell 
RUFS 2010 (Regional Utvecklingsplan för Stockholms län) är. Söder-
törnskommunerna kommer att redovisa gemensamma uppfattningar om att 
RUFS 2010 är aktuell och användbar. Kommunen vill särskilt trycka på 
samma uppfattning som under framtagandet av RUFS 2010. De storskaliga 
miljonprogramsområdena längst ut i tunnelbanesystemet i regionens norra 
och södra delar ska utgöra stadsförnyelseområden av regionalt intresse.  
 
 
Bakgrund 

Stockholms läns landsting har inlett en process för att bedöma aktualitet och 
användbarhet hos RUFS 2010. Landstingets tillväxt- och regionplanerings-
utskott har lämnat ett underlagsmaterial med åtta frågor till bland andra 
Stockholmsregionens kommuner för att hämta in synpunkter. 
 
Södertörnskommunerna lämnar gemensamma synpunkter  

Södertörnskommunerna har utarbetat ett gemensamt yttrande daterat 2013-
11-06, som är bifogat den här skrivelsen. Huvudbudskapet i detta är att Sö-
dertörnskommunerna uppfattar att RUFS 2010 fortfarande är aktuell och 
användbar och ger en tydlig inriktning för Stockholmsregionens utveckling 
för regionens alla aktörer. Men Botkyrka kommun har också några syn-
punkter för egen del. 
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Botkyrka kommun vill se ett större regionalt engagemang för miljon-

programmets förnyelse 

Under processen med att ta fram RUFS 2010 framförde kommunen invänd-
ningar mot att bara Stockholms innerstad och åtta regionala stadskärnor 
markeras som stadsutvecklingsområden av regional betydelse. Det finns an-
ledning att återigen framföra detta. 
 
De två storskaliga, miljonprogramsdominerade regiondelarna längst ut på 

blåa tunnelbanelinjen i norr och längst ut på röda tunnelbanelinjen i syd-

väst är områden av regionalt intresse. Det är stora områden som sträcker 

sig över kommungränser, formar egna lokala bostadsmarknader och egna 

delmarknader för etablering av verksamheter. Bestående förändringar och 

förnyelse kan inte genomföras med bara lokala initiativ. Stockholm är för-

stås inte unikt - områden av motsvarande karaktär finns i stort sett i alla 

storstadsregioner i Europa.  

 

De här regiondelarna fyller viktiga funktioner i regionen, inte minst som 

inflyttningsområden. Samtidigt fungerar de med svagare naturliga kontak-

ter till näringsliv och arbetsmarknad. Detta visar sig tydligast i lågkon-

junktur när förvärvsfrekvens, inkomster och skatteunderlag faller tillbaka 

djupare än i andra delar av storstadsområdet. De här områdena har genom 

sina medborgare en tydlig tillväxtpotential som regionen behöver ta till-

vara. Det finns också plats för tillskott av både attraktiva bostäder och nya 

verksamheter. Det är nödvändigt med nya tillskott för att med variation 

förbättra de stora, snart femtioåriga bostadsområdena.  

  
Den regionala planeringen behöver på ett mycket tydligare sätt arbeta med 
storskalig stadsförnyelse, så som man gör i många andra europeiska storstä-
der. Det behövs fler tydliga geografiska utvecklingsområden än ”regionala 
stadskärnor” för att Stockholmsregionen ska fungera bättre och faktiskt ut-
vecklas till Europas mest attraktiva storstadsregion. 
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