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aktualitet och användbarhet (LS 1304-0578) 
 

Nacka kommun redovisar nedan sina synpunkter utifrån de frågor Stockholms läns 

landsting ställt i RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet. 

 

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

Visionen och målen anger fortfarande regionens samlade vilja, men vissa fall skulle 

konkretare formuleringar kunna tydliggöra behovet av att kraftsamla ännu mer i det 

regionala samarbetet. Inom energi- och klimatområdet bör RUFS mål samordnas med 

länsstyrelsens mål i deras klimat- och energistrategi som beslutades 2013. 

 

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

ert arbete? 

I arbetet med Nackas översiktsplan (antagen 2012), hade RUFS 2010 stor betydelse. 

RUFS redovisning av den centrala regionkärnans utbredning kom att stämma mycket 

väl med översiktsplanens strategi ”En tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön”. 

Det har även haft betydelse för vårt arbete, att tunnelbana till Nacka och östlig 

förbindelse är redovisade i RUFS. 

Vi har även utgått från RUFS mål för energi- och klimat i Nacka. Handlingsprogrammet för 
energi som kom ur RUFS ger mycket bra kunskap kring läget i regionen och bra 
målsättningar för olika sektorer. Det var när handlingsprogrammet kom som RUFS-arbetet 
fick ordentlig styrning. Målsättningar och åtgärder blev då mycket tydligare. 
 

Inom kultur- och utbildningsområdet är inte RUFS lika påtaglig i det dagliga arbetet även 

om mycket i RUFS vision och mål ligger till grund för den strategiska utvecklingen. 
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Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur 

kan det stärkas ytterligare? 

RUFS 2010 arbetades fram i nära samarbete med regionens kommuner och även om Nacka 

kommun kan ha haft andra uppfattningar i vissa detaljer, så kom RUFS 2010 att visa en 

regional utveckling som stämde väl med Nackas ambition på stadsbyggnadsområdet. Vi har 

upplevt RUFS 2010 som ett betydande stöd för den infrastrukturutbyggnad som är 

nödvändig för Nackas utveckling. Detta märks särskilt genom att tunnelbanan till Nacka 

tagit ett stort steg framåt. För det fortsatta arbetet med att bygga stad i Nacka vore det bra 

om RUFS behandlade de regionala aspekterna på en koppling mellan Värmdövägen och 

Järlaleden/Ältavägen med tanke på den barriär som Saltsjöbanan är idag. 

Nacka arbetar även med strategier som berör andra områden. Innovativ kultur är till 

exempel ett interkommunalt samarbete för att stärka kulturprojekt med hög innovation och 

samverkan med näringsliv och akademi. Vi verkar också för att Nackas vision om konsten i 

det offentliga rummet - ”Bjuda in, beröra och berika människor och mötesplatser”, ska 

implementeras fullt ut i kommunens stadsbyggnadsprocesser. Vår målsättning är att stärka 

kvaliteten inom utbildningen för de lägre åldrarna inom kommunen. En gemensam 

gymnasieregion finns med en gemensam prislista (2011) för de olika gymnasieprogrammen. 

För att kunna ha en kvalitativ utbildning måste tillgången på kvalificerad arbetskraft vara 

god. Vi har idag stor brist på pedagoger. 

Det är viktigt att arbetet med genomförandet av RUFS 2010 intensifieras. Att bygga ut allt 

som planeras kräver en regional samordning. Det är mycket som är eftersatt, i såväl trafik- 

som VA-infrastrukturen, och detta ska rustas upp samtidigt som bostäder och arbetsplatser 

ska byggas för den växande befolkningen. Genomförandet kan förbättras av tematiska 

fördjupningar och uppföljningar av RUFS 2010, samt av att det finns en samordnad 

finansiering. RUFS kan även stärkas av att vi integrerar det mer i vårt dagliga arbete. 

Vi vill även lyfta fram behovet av program/fördjupningar gällande kulturmiljövårdsaspekten 

i strategin att vidareutveckla en tät region. Stockholms stadsmuseums metodutveckling för 

kulturhistorisk bedömning av parker och grönområden från 2011 var ett första steg som 

kan omnämnas som ett framtaget dokument. En annan fråga som fått ökad aktualitet är 

begreppet ”ekosystemtjänster”. RUFS skulle vinna på att ge en övergipande beskrivning av 

ekosystemtjänsternas funktion och betydelse i regionen. 

Regeringens proposition om att förbjuda s.k. kommunala särkrav kan förväntas leda till att 

kommunerna inte längre kan ställa högre energikrav än lagstiftningen. Kommunen kommer 

därmed inte att kunna vara drivande när det gäller energikrav, vilket var fallet när RUFS 

2010 antogs. Om inte energikraven i lagstiftningen skärps kommer energimålen i RUFS 

därför vara svåra att nå. 
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Inom en del handlingsplaner bör man våga sig på att i högre grad uttrycka kvantitativa, 

mätbara mål. Inom upphandling, innovation, samarbete mellan högskola/övriga offentliga 

aktörer/näringsliv, bostadsförsörjning/studentbostäder går det alldeles för långsamt. Men 

mätbarhet, tid för leverans samt vilka som ges en tydlig och bred sanktion avseende 

genomförandeansvaret måste framgå tydligare. Varför inte dela upp vissa ansvar ur ett 

delregionalt perspektiv?  

 

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

perspektiv? 

Styrkan hos RUFS 2010 är att den utgör ett samlat utvecklingsdokument, som är 

gemensamt för Stockholms län Den beskriver inte bara den fysiska framtiden utan tar 

även höjd för samhällsutvecklingen inom alla sektorer. Processen kring RÙFS innebär 

samling kring en gemensam färdriktning. RUFS 2010 är även ett forum för 

informationsutbyte och en gemensam bild av nuläget och utvecklingen. Att planen inte 

är bindande kan ses både som en styrka och en svaghet.  

RUFS:s svagheter är att den är för vag och allmängiltig för att bli riktigt handlingsorienterad. 

Det finns en brist på mätbarhet och tydliga processer/metoder för genomförande. Ofta 

framgår det inte hur och vem som ska ansvara. Detta är särskilt tydligt när det gäller frågor 

som rör arbetsmarknad, kultur och utbildning. Kulturmiljövården har generellt sett en svag 

roll i dokumentet, trots att intresset berör flera mål och strategier. 

 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Plankartan till RUFS 2010 är mer övergripande än aktuella kommunala dokument och 

det kan därför vara svårt att avgöra vad som bör redovisas i RUFS. Nedan följer dock 

ett antal frågor där RUFS 2010 är inaktuell: 

 Bergs oljehamn är i RUFS 2010 betecknad som område för terminaler och 

anläggningar. Nacka kommun har sagt upp tomträttsavtalet för oljehamnen och 

avser att använda marken för i huvudsak bostäder. Bostadsförsörjningen är ett stort 

och växande regionalt intresse, varför områdets status bör ändras till regional 

stadskärna. 

 I RUFS 2010 är hela Ryssbergen markerat som regional stadskärna fast Nacka 

kommun planerar naturreservat i området. 
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 Området mellan Sågtorp och Drevinge är i RUFS 2010 markerat som regional 

stadsbygd med utvecklingspotential. I Nackas översiktsplan är den största 

delen av området betecknat som natur. 

 Södra Älta skulle med tanke på planerad utbyggnad, kunna klassificeras som 

regional stadsbygd med utvecklingspotential om kollektivtrafiken förbättras. 

 Redovisningen av tunnelbanan till Nacka ska ändras till den sträckning som 

överenskommits i tunnelbaneförhandlingen. En framtida förlängning till Orminge 

bör också tydliggöras. 

 Saltsjöbanans konvertering till snabbspårväg är inte längre aktuell. Däremot 

ska RUFS kompletteras med tvärbanans förlängning till Sickla och 

Saltsjöbanans beslutade upprustning. 

 Ett svagt grönt samband är redovisat mellan Erstavik och Tyresö. Detta 

samband är snarare att betrakta som obefintligt. Det gröna sambandet mellan 

Skarpnäs och Velamsund bör förtydligas i överensstämmelse med Nackas 

översiktsplan där naturreservatsbildningen i Rensättra behandlas. Generellt 

behövs en beskrivning av hur de gröna sambanden kan förstärkas eller 

behållas. 

 Kartan med naturreservat uppdateras så att Svärdsö, Ryssbergen, Trollsjön 

Rensättra och Baggenstäket markeras som påbörjad naturreservatsbildning. 

 Text och kartor bör generellt uppdateras med aktuella siffror och prognoser för 

bostäder/befolkning, arbetsplatser och trafikbelastning för de olika trafikslagen. 

Nackas planerade bostadsutbyggnad är kopplad till utbyggnaden av tunnelbanan. 

 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta?  

Utmaningarna i RUFS är absolut relevanta idag men skulle kunna kompletteras något.  

 Under Utmaning 1 kan kulturens betydelse som hälsofrämjande verksamhet och 

dess förebyggande effekter för att motverka ohälsa nämnas.  

 Under Utmaning 4 kan det förtydligas att samhällsplanering bör ske för 

klimatanpassning vad gäller både ökad nederbörd och värmeböljor. Generellt har 

frågan om klimatanpassning vuxit i betydelse de senaste åren. 

 Under Utmaning 5 kan det läggas till att det vid befolkningsökning även behöver 

planeras för kapacitetsökning inom skola/förskola, omsorg, idrott och kultur.  

 En fråga som inte tas upp under rubriken Utmaningar är resursanvändning, både 

vad gäller markresurs, naturresurser och återanvändning/avfall. 
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Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 

Utmaning 4, ”Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som 

möjliggör ekonomisk tillväxt” Svårigheterna med att minska klimatpåverkan har de senaste 

åren aktualiserat behovet av klimatanpassning. 

 

Utmaning 5, ”Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa”, har 

ökat i betydelse sedan RUFS 2010 antogs. Behovet av satsningar inom 

transportinfrastrukturen, bostadsbyggandet och utbildningssystemet har blivit än mer 

påtagliga, eftersom befolkningsökningen i Stockholmsregionen har varit större än vad som 

förutsattes i RUFS 2010. En tillräcklig utbyggnad av infrastruktur och bostäder bygger på 

samordning i regionen och en hållbar finansiering. Det är särskilt viktigt att få till stånd 

billiga bostäder för ungdomar och studenter, samt bostäder för äldre, personer med 

funktionsnedsättning, flyktingar och personer med särskilda behov. Inom skolor och 

förskolor är behovet stort av kvalificerad arbetskraft och kultur- och fritidutbudet bör också 

tillgodoses i takt med befolkningsökningen. 

 
Utmaning 6, ”Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet” är också mycket 

viktig att föra fram. Frågor om segregationen och utanförskapet är ständigt närvarande. Det 

finns inga enkla lösningar och det är ett område som är svårt att följa upp med mätbara mål. 

 

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

Den omvärldsbild som beskrivs i RUFS 2010 är till största delen aktuell. Det faktum 

att Stockholmsregionen växer snabbare än beräknat innebär dock att vissa 

omvärldsfaktorer får större betydelse. Bland annat är kompetensförsörjningen inom 

välfärdsektorn inne i ett kritiskt läge. 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau    Anders Ekengren  

Kommunstyrelsens ordförande   Stadsbyggnadsdirektör  

 

Bilaga: Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Nacka kommun, 2013-12-16, § 277 

 

 


