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 Stockholms läns landsting 

  
   
   
   
  

RUFS 2010 – Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen - remiss 

Katrineholms kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010. Ärendet behandlades av 

kommunstyrelsen i Katrineholm den 18 december. Ett protokollutdrag kommer att 

översändas till Stockholms läns landsting då protokollet är justerat.  

 

Katrineholms kommuns yttrande 

Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

Katrineholms kommun anser att både vision och mål känns aktuella. Kommunen vill 

dock poängtera vikten av att Stockholmregionen ska utvecklas som en flerkärnig och 

tät region såväl inom Stockholms län som i Östra Mellansverige. För Sverige är 

regionförstoring och regionintegrering en förutsättning för alltmer av innovativ 

tillväxt och stärkt internationell konkurrenskraft.  

 

Katrineholms kommun kan bidra till måluppfyllelse genom att bland annat kunna 

erbjuda bostäder med pendlingsmöjligheter till Stockholm och gott logistiskt läge.  

 

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 
arbete? 

Innehållet i RUFS 2010 påverkar Katrineholms kommun men dokumentet används 

inte aktivt i det dagliga arbetet.  

 

Katrineholms kommun arbetar dock ständigt med de utmaningar som lyfts i RUFS 

2010. Katrineholm är en nodpunkt för Mälardalen och kommunen arbetar aktivt med 

kommunikationer både för gods och persontrafik, på räls och på vägnätet. Att enkelt 

kunna ta sig till och från Stockholm är prioriterat. Järnvägens stambanor möts i 

Katrineholm och vägsystemets är väl utvecklat vilket skapar förutsättningar för ett 

logistiskt läge med utvecklingspotential men fler satsningar på infrastrukturen skulle 

ytterligare stärka vårt läge i regionen. Kommunen har utvecklat ett logistikcentrum 

för distribution i regionen.  

 

RUFS 2010 är inarbetad i kommunens nya Översiktsplan. 
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Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det 
stärkas ytterligare?  

Katrineholms kommun ser att utbyggnaden av Citybanan och vad den skapar innebär 

att regionen blir ännu mer öppen och tillgänglig. Katrineholm har satsat mycket på 

detta projekt och hoppas att snart kunna se resultatet av satsningen. 

 

Även kapaciteten på västra stambanan behöver utökas. Fler aktörer på marknaden har 

skapat längre restider för pendeltågen. Kollektivtrafiken behöver vara 

konkurrenskraftig gentemot biltrafiken och det är av största vikt att förbättra pendling 

till och från Stockholm.   

 

Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert 
perspektiv? 

Katrineholms kommun ser det som en styrka att RUFS till viss del ser utanför 

planområdet och bekräftar att det som händer i övriga Östra Mellansverige påverkar 

och påverkas av det som händer i Stockholm. Dock anser vi att Östra Mellansverige 

och övriga Sverige bör ses som en starkare part i den framtida utvecklingen. 

Katrineholm kan bidra till Stockholmsregionens utveckling med bland annat bostäder 

på pendlingsavstånd. Kommunen har både byggklar mark och planberedskap.  

 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Vi instämmer i RUFS egna framtagna händelser och ändrade förutsättningar.  

Vi kan konstatera att ökad befolkning i Stockholm kan påverka behovet av 

pendlingsmöjligheter från Katrineholm och bostäder i kommen.  

 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

Utmaningarna kvarstår men vi håller med om att dessa behöver belysas utifrån 

dagens nya förutsättningar, så som görs i remissunderlaget, men även de nya 

utmaningarna som lyfts är viktiga att ta på stort allvar.  

 

Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 

Stockholmsregionen är en attraktiv region men för att minska utanförskap och 

segregation behövs nya lösningar användas för att möta framtidens samhälle. Kan vi 

inte lösa frågorna gällande boende, arbete och integration står vi inför många framtida 

problem och svårigheter. Innovativa lösningar är en förutsättning för framtida hållbar 

tillväxt.  

 

Vi behöver förbereda oss på fortsatt invandring och fråga oss hur vi bäst kan ta 

tillvara människors kompetens? Förr var vi en tillverkande nation, idag finns mycket 

jobb inom tjänstesektorn, många av dessa jobb finns i Stockholmsregionen. Hur sker 

försörjningen av arbetskraft med rätt kompetens framöver? Katrineholms kommun 

kommer kunna bidra med yrkesutbildad personal till Stockholmsregionen. Det är 

viktigt att vi i samtal om framtidens Stockholmsregion förstår vikten av att utnyttja 
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hela östra Mellansveriges potential. Marknaderna för arbete, boende, utbildning och 

företagande måste länkas samman i ett storregionalt sammanhang.  

 

Katrineholm ligger i korsningen mellan västra och södra stambanorna. Här möts även 

riksvägarna 52, 55, 56 och 57. Katrineholm har under många år varit och kommer i 

ett tjugoårsperspektiv att vara en av de viktigaste bytespunkterna för fjärrtåg, 

intercity- och regionaltåg. Katrineholm knyter genom väg- och järnvägs-

förbindelserna dessutom samman två tillväxtcentra: Mälardalen och Östergötland 

(Norrköping- Linköping). Genom sitt läge har Katrineholm tillgång till de stora 

godsflödena i Östra Mellansverige. Dessa kommunikationer behöver fortsatt 

prioriteras i detta storregionala sammanhang.  

 

Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från?  

Omvärldsbilden utgår från en bild där Sverige till stor del beskrivs som detsamma 

som Stockholmsregionen. I vissa sammanhang är även Östra Mellansverige beskrivet. 

Vi efterfrågar en bild där omvärlden även beskriver omlandet – alltså även resten av 

Sverige.  

 

 

 

 

Göran Dahlström (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 


