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Remissyttrande: RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet. 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har anmodats att yttra 

sig i rubricerade ärende.  

Formas synpunkter begränsas till en av de frågor som formulerats: Vad ser ni som RUFS 2010:s 

styrkor och svagheter, från ert perspektiv. I övriga frågor har Formas inget att erinra. 

Formas välkomnar att ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling präglar RUFS 2010 och ställer 

sig positiv till att ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella perspektiv samspelar i 

förutsättningar, mål och åtaganden. Utifrån det regeringsuppdrag som Formas deltar i 

tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Arkitektur- och Designcentrum 

(Ku2009/1620/KV) vill Formas också understryka behovet av att en bredare definition av 

begreppet kultur används i hela RUFS 2010 (Se även ”Agenda 21 for Culture” som antagits av 

Stockholms stad). Kulturens betydelse för regionens utveckling bör därmed inte i huvudsak 

kopplas till tillväxt genom kultur- och nöjessektorn utan även till kulturarvets, den kulturella 

mångfaldens och de mänskliga rättigheternas betydelse för befintliga och nya invånare att känna 

tillhörighet och gemenskap, i strävan efter att skapa en attraktiv region.  

Formas stödjer att RUFS 2010 sammanställts, genomförs och följs upp genom kommunikation 

och kunskapsutbyte med samhällets aktörer. En regional utvecklingsplan som genomförs och 

följs upp i en dialog med medborgarna förstärker den känsla av delaktighet som eftersträvas i 

planen. Utifrån ovan nämnda regeringsuppdrag vill Formas även betona vikten av att i RUFS 

uppmärksamma och värdesätta de medborgarinitiativ som formar det offentliga rummet i 

Stockholmsregionen. 
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I RUFS 2010 förutsätts till exempel att förtätningen av Stockholm kommer fortsätta. 

Mellanrummen i staden beskrivs i detta sammanhang som ”avskiljande barriärer” som bör 

bebyggas (sid. 104). Utifrån ovan nämnda regeringsuppdrag vill Formas understryka betydelsen 

av att bedömningen och definitionen av stadens mellanrum, nedlagda industriområden och 

oplanerade platser även bör ta hänsyn till medborgarnas erfarenheter och bruk av dessa platser. 

Detta innebär att stadens mellanrum också kan ges en annan betydelse än vad som görs i RUFS 

2010. Mellanrum kan till exempel även ge möjlighet för olika medborgarinitiativ att forma stadens 

offentliga rum, med resultatet att medborgarnas delaktighet och engagemang i sin egen stad 

bidrar till såväl ekologisk och ekonomisk som social och kulturell hållbar utveckling. Detta har 

bland annat framkommit i forskningsprojekt som finansierats av Formas. 

Formas välkomnar resonemanget om de gröna kilarnas betydelse för Stockholmsregionens 

utveckling och attraktivitet. Formas anser emellertid att det framträder en motsägelsefullhet i 

RUFS 2010 då de gröna kilarna och dess betydelsefulla funktion i staden betonas parallellt med 

att förtätningens vedertagna nytta lyfts fram. Att gröna kilar i stadslandskapet just riskerar att 

byggas bort i en förtätad stad, vilket snarare motverkar än främjar de gröna kilarnas kvaliteter och 

funktioner som nämns i RUFS 2010, framkommer därmed inte. 

Formas ser positivt på RUFS 2010’s planeringsmål att stärka regionens position som 

internationellt centrum för forskning. Formas vill här också betona den centrala betydelsen av att 

en hög koncentration av högre utbildning och högkvalitativ forskning i regionen även måste 

förstärkas genom samarbete med såväl nationella som internationella lärosäten. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av forskningsrådet Formas generaldirektör Ingrid Petersson. 

Föredragande har varit forskningssekreterare Beate Feldmann Eellend. 

 

 

 

Ingrid Petersson   Beate Feldmann Eellend 

 

 

 

 


