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Socialdemokraterna 
F R A M 7 I D S P A R I I E T 

Särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen 2013-11-25 

Ärende 8 Aktualitetsprovning RUFS 2010 - remissyttrande till Stockholms läns 
landsting 

Socialdemokraterna ställer sig bakom remissyttrande och RUFS:en men 
konstaterar också att Järfällaalliansens ambitioner och vilja att genomföra 
dessa är för låga om Järfälla ska leva upp till RUFS:ens krav och utmaningar. 

Ska våra ungdomar kunna flytta hemifrån och Järfälla ta del av den tillväxt vi 
behöver för att kunna skapa en kvalitativ välfärd, så måste viljan att bygga 
fler bostäder finnas i den politiska ledningen. 

Byggtakten för låg i Järfälla 

Socialdemokraterna 
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Kommunstyrelsen 

Dnr Kst 2013/352 
Aktualitetsprövning RUFS 2010 - remissyttrande till Stockholms läns 
landsting 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag t i l l kommunstyrelsen 

1. Förslaget t i l l yttrande över aktualitetsprövning av RUFS 2010 godkänns. 

Ärendet i korthet 

Stockholms läns landsting har inlett en process för att bedöma aktualitet och 
användbarhet hos RUFS 2010. Landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott har 
lämnat ett underlagsmaterial med åtta frågor t i l l bland andra länets kommuner som 
underlag för bedömningen. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag 
t i l l yttrande. RUFS 2010 bedöms fortfarande vara användbar, aktuell och ge en tydlig 
framtidsbild av regionens samlade vilja. Dock krävs en bredare förankring bland 
regionala aktörer och ett mer kraftfullt samarbete kring gemensamma aktiviteter och 
handlingar. 
Handlingar 

1. Kommunstyrelseförvaltningens tj änsteskrivelse 2013-10-17 
2. RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 
3. RUFS 2010 - aktualitetsrapport 
4. Yttrande över aktualitetsprövning av RUFS 2010 

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, har i tre år 
fungerat som regionplan och regionalt utvecklingsprogram. Planen gäller fram ti l l 
2016 och därefter ska en ny regional utvecklingsplan tas fram. Landstingets funktion 
för tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) har skickat ut en remiss med 
frågeställningar om planens användbarhet, aktualitet och vilka frågeställningar som 
är viktiga att ha med då programarbete för en ny plan ska påbörjas. Remisstiden 
pågår fram t i l l den 20 december 2013. 

Analys och slutsatser 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag t i l l yttrande som beskriver 
exempel på omvärldsförändringar och hur de påverkar aktualitet och användbarhet 
av RUFS 2010. Bland de omvärldsförändringar som kommunstyrelseförvaltningen 
på olika sätt kommer i kontakt med har några exempel på nya frågor och utmaningar 
som kan få betydelse för regionen framöver i varierande grad listats inför ett 
kommande programarbete med ny regional utvecklingsplan. De bygger på 

Bakgrund 

Ledningskontoret 
Emelie Grind, Stadsbyggnadsstrateg 
Telefon: (direkt) Mobil: 070-0023442 
Fax: 

Kommunstyrelseförvaltningen Besöksadress: 
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
Telefon växel: 08-580 285 00 
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förvaltningens uppfattningar och ska ses som inspel t i l l eventuella fortsatta 
utredningar och dialog. Exempel på regionala utmaningar som behöver förtydligas 
eller aktualiseras är glappet mellan regionens behov av bostäder och takten samt 
bredden i dagens nyproduktion av bostäder, utanförskap, infrastrukturinvesteringar 
och finansieringsformer. 

I RUFS 2010's målbild för östra Mellansverige där storregionala noder pekas ut med 
sikte på 2050 bör Barkarby/Stockholm Väst ingå som en kollektivtrafiknod som 
kopplar samman Stockholm med östra Mellansverige och erbjuder kapacitetsstarka 
kollektiva tvärförbindelser t i l l målpunkter i regionen. 

I övrigt bedöms RUFS 2010 vara aktuell, användbar och ge en tydlig inriktning för 
regionens utveckling. Det regionala planeringsarbetet behöver under de närmaste 
åren vara inriktat på att mobilisera regionens aktörer för att utöka samarbetet i 
regionen och ge RUFS 2010 ett starkare och bredare genomslag. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i yttrandet en mer rullande planering för att 
successivt förnya och fördjupa den regionala utvecklingsplaneringen där Järfälla 
gärna vi l l vara med och bidra t i l l att identifiera och prioritera utvecklingsfrågor för 
fortsatt fördjupning och förnyelse. 

Elisabeth Särenfors 
Kommundirektör 

Mikael Åklint 
Planeringsdirektör 

Expedieras till 

Yttrandet expedieras t i l l Landstingets funktion för tillväxt, miljö och 
regionplanering, TMR 



J Ä R F Ä L L A K O M M U N 2013-10-17 1(5) 

Landstingets funktion för tillväxt, miljö och 
regionplanering, TMR 

Dnr 2013/352 
Yttrande över aktualitetsprövning av RUFS 2010 

Stockholms läns landsting har inlett en process för att bedöma aktualitet och använd
barhet hos RUFS 2010. Landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott har lämnat 
ett underlagsmaterial med åtta frågor t i l l bland andra länets kommuner som underlag 
för bedömningen. 

Järfälla som del av en växande storstadsregion 
Järfälla kommun bidrar t i l l regionens attraktionskraft genom att ta ansvar för del av 
regionens bostadsförsörjning och tillväxt genom ett aktivt stadsutvecklingsarbete i 
den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg samt i Kallhäll och Viksjö. Fram ti l l 
år 2030 ska Järfälla skapa förutsättningar för en befolkningsökning om 30 000 nya 
invånare. Samtidigt ska större sammanhängande grönområden vid Görväln och 
Västra Järvafältet bevaras och utvecklas. Mål och ambitioner för kommunens ut
veckling stämmer väl överens med regionens mål, strategier och inriktning, som de 
beskrivs i RUFS 2010. Järfälla är en integrerad del av storstadsregionen och verkar 
för att stärka regionens globala konkurrenskraft i nära samverkan med andra offent
liga och privata regionala aktörer. 

Med förestående regionala infrastrukturinvesteringar får Järfälla en allt tydligare stra
tegisk roll som västlig entré och nod mellan Stockholm och östra Mellansverige. I 
RUFS 2010 beskrivs att pendlingen från Västmanland in mot Stockholm ökat absolut 
mest av all inpendling procentuellt sett sedan 1985.1 målbilden för östra Mellansve
rige där storregionala noder pekas ut med sikte på 2050 finns dock inte 
Barkarby/Stockholm Väst med. Vid Barkarby/Stockholm Väst finns möjligheter t i l l 
avlastning av de centrala delarna av regionen och fördelning av dagspendling genom 
tidseffektiva kollektivtrafikanslutningar på tvären t i l l olika målpunkter i regionen. 
Det kan ske genom att etablera en kollektivtrafiknod för regionaltåg, pendeltåg, tun
nelbana eller spårväg, bussar m f l trafikslag i stadsutvecklingsområdet Barkarbysta-
den/Veddesta där Järfälla planerar för hög täthet, karftigt ökad bostadsutbyggnad och 
blandade funktioner med regional bäring. 

Järfällas syn på R U F S 2010's aktualitet och användbarhet tre år efter antagan
det 
Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, används aktivt av Järfälla kommun 
t ex genom att vara en tydlig utgångspunkt för pågående arbete med ny översiktsplan 
för kommunen. Beskrivningen av de regionala stadskärnorna används som utgångs
punkt för detaljplanering i Barkarby och Jakobsberg. Även inom andra områden 

Yttrande över aktualitetsprövning av R U F S 2010 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ledningskontoret 
Emelie Grind, Stadsbyggnadsstrateg 
Telefon: (direkt) Mobil: 070-0023442 
Fax: 

Besöksadress: 
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
Telefon växel: 08-580 285 00 
E-post: Webbplats: www.jarfalla.se 
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082 
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såsom näringsliv, utbildning, miljö och rekreation används RUFS som utgångspunkt 
för kommunens mål och inriktning i pågående utvecklingsarbete. 

Målbilden för RUFS 2010 är inriktad på år 2030, med utblick t i l l år 2050. Den reg
ionala utvecklingsplanen antogs efter en lång och bred process där många regionala 
aktörer involverades. Samtliga kommuner i länet har ställt sig bakom RUFS 2010. 
En långsiktig plan med tidshorisonter på 20 respektive 40 år framåt i tiden kräver 
både tålmodighet och uthållighet för att nå genomslag i strategier som berör många 
aktörer. Vision, mål, och strategiska vägval ska fungera både som styrsignaler för 
offentliga organisationer och som marknadssignaler för kommersiella aktörer. Det är 
därför nödvändigt att en så övergripande planering som RUFS 2010 håller över en 
längre tid. 

Järfälla kommun anser att RUFS 2010 fortfarande fungerar väl och ger en tydlig in
riktning för regionens utveckling för dess aktörer. Den samlade visionen i RUFS 
2020 att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion och de 
utmaningar, mål och strategier som vi ska nå visionen genom bedöms av Järfälla 
kommun i stort sett fortfarande vara regionens samlade vilja. Det är dock uppenbart 
att viktiga aktörer initierar utvecklingsinsatser i regionen som ännu inte självklart tar 
sin utgångspunkt i de gemensamma strategier RUFS ger uttryck för. Därför behöver 
arbetet fortsätta med att ge RUFS 2010 ett starkare och bredare genomslag. 

Genomförandet av RUFS 2010 fram till idag och framåt 
Efter att RUFS 2010 antogs har landstinget arbetat med att ta fram handlingsprogram 
för genomförande av de olika strategierna. Järfälla deltar aktivt i genomförandet av 
handlingsprogrammet för en flerkärnig och tät region. Handlingsprogrammen gör 
regionplanen betydligt mer genomförandeinriktad, men de kräver en bredare förank
ring bland länets aktörer för att få genomslag. Det regionala planeringsarbetet behö
ver under de närmaste åren vara inriktat på att mobilisera regionens aktörer för ett än 
mer kraftfullt samarbete kring gemensamma aktiviteter och handlingar. 

RUFS 2010:s styrkor och svagheter från ett Järfällaperspektiv 
RUFS 2010:s styrka ligger i att den tagits fram i en så bred och omfattande process 
att planen därmed övergripande visar på en brett förankrad framtidsbild för regionen 
som alla länets kommuner ställt sig bakom. Dess svaghet är att den inte sänder t i l l 
räckligt tydliga marknadssignaler t i l l regionens olika aktörer t ex för att få offentliga 
och privata aktörer att gemensamt göra de investeringar som behövs i de regionala 
stadskärnorna för att nå RUFS målbild om en flerkärnig region med högre bebyggel
setäthet. En annan svaghet är att gemensamma processer för genomförandet än så 
länge i princip bara inletts. 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
RUFS 2010 är ett så pass omfattande planeringsdokument med tämligen fullödigt 
beskrivna planeringsförutsättningar att den har svårt att upprätthålla aktualitet i alla 
delar Vissa planeringsförutsättningar och faktauppgifter har förändrats, men det på
verkar inte visionen, målen och strategierna i någon större omfattning. Exempel pa 
delar av RUFS 2010 som inte längre är aktuella är: 
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• Glappet mellan regionens behov av bostäder utifrån de senaste årens höga be
folkningsutveckling och den nyproduktion av bostäder som kommer ut på 
marknaden. 

• Lösningar för transportinfrastrukturen behöver uppdateras utifrån pågående 
Stockholmsförhandling om utbyggnad av tunnelbana. 

• Ihop med investeringar av transportinfrastrukturen för att klara regionens be
folkningsökning behöver behovet av utökning i utbildningsinfrastruktur ses 
över. 

• RUFS-processen pågick för fullt under finanskrisen 2008. Nu kan vi tydligare 
överblicka vilka konsekvenser finanskrisen fick t ex för finansiering av inve
steringar i regionen. 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
Utmaningarna i RUFS 2010 bedöms fortfarande vara relevanta även om omvärlds
förutsättningarna för vissa av dem i viss mån har förändrats. 

Utmaningen att utöka regionen för att få ett större upptagnings- och avsättningsom
råde behöver balanseras mot den tid det tar att pendla mellan olika delar av regionen. 
Som komplement t i l l regionförstoring är regionsammanlänkning intressant att stu
dera samt samspelet mellan arbetslivet och förändrade förutsättningar för näringsli
vet. 

Utmaningen att minska utanförskapet har under de senaste tre åren och särskilt under 
våren 2013, allt tydligare blivit en regional utmaning som omfattar hela regionen och 
alla dess aktörer. Om Stockholmsregionen ska nå visionen om Europas mest attrak
tiva storstadsregion behöver utanförskap och situationen för de unga i regionen, med 
hög arbetslöshet och en svårtillgänglig bostadsmarknad, tas på största allvar. Den 
regionala utvecklingsplanen bör beskriva denna utmaning tydligare t ex genom att 
analysera vad stigande arbetslöshet och utanförskap skulle kunna kosta regionen 
samhällsekonomiskt och få för andra oönskade konsekvenser samt koppla utanför
skapet tydligare t i l l andra insatsområden. 

Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 
Det är svårt att peka på någon av RUFS utmaningar som mer angelägen än de andra. 
Utmaningarna går i viss mån in i varandra, kompletterar varandra och behöver där
med hanteras samlat. Förutom de utmaningar som tidigare har nämnts med regionens 
bostadsmarknad och utanförskap är en övergripande utmaning att balansera utveckl
ingen mellan regionens centrala och yttre delar. Potentialerna med tillväxt i det halv
centrala bandet, i enlighet med RUFS 2010's strategi om en flerkärnig och tät region, 
behöver ännu tydligare lyftas fram. Dessa delar bedöms ha särskilt goda förutsätt
ningar för ett hållbart stadsbyggande inte minst för social hållbarhet. 

Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår ifrån? 
Utöver vad som tidigare nämnts är nedanstående exempel på frågor och utmaning; 
som kan ha betydelse för Stockholmsregionen framöver och som kan vara intresss 
att studera inför ett kommande programarbete för en ny regional utvecklingsplan. 
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Hållbar tillväxt, ekosystemtjänster och ekoentreprenörskap 
Odling, lokala kretslopp, energiproduktion och andra småskaliga lösningar som 
komplement t i l l de storskaliga försörjningssystemen är ett område med en växande 
entreprenöriell anda i regionen. Rätt tillvarataget skulle detta område kunna utveck
las t i l l en växande exportmarknad, som komplement t i l l ICT och Life Science. 

Förstärk/tydliggör den storregionala målbilden 
Finns det något tak för regionens tillväxt? Kan arbetsmarknadsregioner i Sverige och 
norra Europa sammanlänkas i större utsträckning? Regionen bedöms kunna öka sin 
konkurrenskraft genom ett stärkt storregionalt fokus inom transportområdet. Vad är 
visionen för hela östra Mellansverige? Kan vi skapa ett storregionalt transportnät i en 
struktur med orter som kompletterar varandra i skala och utbud? 

Det offentligas roll/uppdrag i olika avseenden 
Regionen behöver hitta nya, kompletterande modeller för samverkan och finansie
ring. Det offentliga ska framöver klara sitt uppdrag med förändrad demografi och 
högre försörjningskvot samt med fler regioninvånare som med ökad levnadsstandard 
har högre krav och förväntningar på det offentliga uppdraget. Hur hanterar vi det 
gemensamt på bästa sätt? 

The superconnected city 
Finns det andra behov av fysiska mötesplatser i en allt mer digitaliserad värld? Hur 
ser framtidens mötesplatser ut? Med 3D-skrivare och annan ny teknik kan fysiska 
resurser komma t i l l människorna istället för tvärtom. Vad innebär det för närings
livsutvecklingen? T ex kan reservdelshanteringen förenklas och transportberoende 
för inköp minskas. Den digitala utvecklingen har gjort samhället mer effektivt samti
digt som administrationen i många avseenden ständigt ökar. Beslutsunderlaget för en 
detaljplan som exempel innehåller nu i genomsnitt betydligt fler sidor än för tio eller 
tjugo år sedan. Det är en naturlig utveckling i ett mer komplext samhälle. Samtidigt 
behöver vi arbeta med hur kan vi förenkla, förtydliga och tillgängliggöra informat
ion. Hur kan t ex RUFS göras mer användarvänlig än en tryckt rapport på 262 sidor? 

En bostadsmarknad i balans , • • 
V i behöver gemensamt hitta former för att öka utbyggnadstakten och variationen i 
regionens bostadsbestånd. Det är en utmaning att förenkla byggandet utan att gora 
avkall på kvalitet, kanske genom ett starkare livscykeltänk. Hur kan annat an centra-
litet närhet t i l l vatten och övriga faktorer som fanns med i den studie over betal
ningsvilja som TMR tagit fram, komma att påverka efterfrågan och därmed förut
sättningarna för en kraftigt ökad bostadsproduktion? Hur undviker vi gemensamt att 
allt för långa planeringsprocesser i kombination med snabba omvärldsförandrmgar 
gör att projekt inte kommer t i l l genomförande? Hur kan offentliga och privata aktö
rer förstå varandras förutsättningar bättre? För att öka takten i regionens bostadsbyg
gande krävs ökad dialog med marknadsaktörer, det räcker inte med ökade krav pa 
kommunerna. För att öka takten i bostadsutbyggnaden behöver dessutom nya aktörer 
lättare komma in på den regionala marknaden, t ex byggemenskaper som är ett fram
gångsrikt koncept i Tyskland. 

Städer får starkare identitet än nationer globalt sett 
Vad innebär det för regionen? Stockholmsregionens konkurrerar med andra avance
rade storstadsregioner som globalt sett blir fler och större. Håller immateriella värden 
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och den allmänna bilden av en region på att bli viktigare för den regionala konkur
renskraften? 

Växande långtidsarbetslöshet, ungdomsarbetslöshet och nya förutsättningar för ar
betsmarknaden, nya former för arbetsliv 
Vilka samhällsekonomiska konsekvenser får långtidsarbetslöshet och skillnaderna i 
att vara i eller utanför arbete? Håller gränserna på att mjukas upp eller förstärkas? 
Sysselsättningsutmaningen är, som tidigare nämnts, kanske regionens allra största. 
Hur kan vi bättre integrera ungdomar och utlandsfödda i samhället? Det här är en 
utmaning för hela regionen då antalet personer i regionen som står utanför arbete 
motsvarar nästan en hel arbetsmarknadsregion nationellt sett. 

Näringsliv och innovationskraft 
Det pågår en återindustrialisering av USA och en avindustrialisering som har stannat 
upp i Europa. Vad innebär det för oss? Trots RUFS 2010's övergripande strategi om 
en flerkärnig och tät region samt att vi befinner oss mitt uppe i en rekordstark urbani
seringsvåg kanske vi inte ska bygga bort möjligheterna t i l l industrimark i regionen. 
Efterfrågan på fler verksamheter mellan tung industri och kunskapsintensivt närings
liv kan komma att öka. Det kan handla om hantverk som inte är störande verksamhet 
men ändå kan föra med sig visst buller och andra externa effekter. Hur integreras 
denna typ av verksamheter i vårt pågående stadsbyggande? Mathantverk är ett väx
ande affärsområde som kan bidra t i l l både näringslivsutveckling och bilden eller upp
levelsen av regionen och som i sin tur kan stärka besöksnäringen. 

Peak-time? 
Från att ha pratat mycket om peak-oil som en punkt då transportarbetet i samhället 
skulle komma att avta, talar forskare nu istället om peak-time. Ser vi en tendens att 
regionens invånare värderar minskad restid mer i vardagen och väljer att bosätta sig 
utifrån det? Vad innebär det för lokalsamhället? Kan vi isåfall utnyttja synergier mel
lan generationer, sociala grupperingar och samverkan med civilt samhälle bättre? 
Hur förändras samhällsstrukturer när skillnaderna mellan arbete och fritid minskar? 

Järfälla kommun vill vara med och bidra i fortsatt arbete 
Utifrån ovanstående resonemang om RUFS 2010 samt förslag på omvärldsföränd
ringar som kan komma att påverka programarbetet inför arbetet med en ny regional 
utvecklingsplan kan Järfälla sammanfattningsvis konstatera att de stora dragen i reg
ionens utmaningar, mål och strategier inte har förändrats sedan RUFS 2010 antogs. 
Därmed är Järfällas grunduppfattning att RUFS 2010 fortfarande är aktuell och an
vändbar. Regionens aktörer behöver hålla samman vid att detta är vår gemensamma 
plan, men sträcka sig längre i utblicken och tänja gränserna eftersom dagens beslut 
kommer att påverka oss i flera hundra år framöver. Stockholmsregionen behöver 
kunna leverera hållbar tillväxt, klara de utmaningar och planeringsförutsättningar vi 
har att hantera och samtidigt stå enade om att regionen behöver resurser som dragare 
av nationell tillväxt. De strukturer och överenskommelser vi tidigare har vant eniga 
om behöver vi stå fast vid och vårda. Järfälla kommun ser gärna en mer rullande pla
nering för att successivt förnya och fördjupa den regionala utvecklingsplaneringen. 
V i deltar gärna i ett fortsatt gemensamt arbete för att identifiera och prioritera ut
vecklingsfrågor för fördjupning och förnyelse. 


