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Remissvar på ”RUFS 2010 – underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet”  

 

Stockholms läns landsting önskar svar på ett antal frågor om den regionala utvecklingsplanens 

(RUFS 2010) aktualitet och användbarhet. Kommunstyrelsen anför följande svar på frågorna 

som ställs i remissen. 

 

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

Uppsala kommun ställer sig till stora delar bakom visioner och mål i RUFS 2010. Även den 

regionala utvecklingsstrategin i Uppsala län tar RUFS 2010 som en viktig utgångspunkt.  

Utvecklingen i Stockholmsregionen påverkar i hög grad utvecklingen i Uppsala kommun. 

Funktionellt är Uppsala en del av en större huvudstadsregion. Vilken roll Uppsala kan och vill 

spela i samspelet med Stockholmsregionen är en central fråga i det nu pågående arbetet med 

att aktualitetspröva kommunens översiktsplan. Detta knyter an till förutsättningarna för ett 

högre tillväxtscenario för befolkning och sysselsättning samt till hur Uppsala fullt ut kan 

utnyttja sitt geografiska läge.  

Uppsala är Årets klimatkommun och vill mot den bakgrunden framhålla att det är viktigt att 

tydligt sätta hållbar utveckling i fokus, eftersom RUFS 2010 handlar om samhällsutveck-

lingen även på lång sikt. Högt ställda miljöambitioner i stadsutvecklingen är en förutsättning 

för att möta klimatutmaningarna. 

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

RUFS 2010 använts dels som planeringsunderlag, dels som underlag för dialog inom Uppsala 

län och mellan länen i Östra Mellansverige. I det dagliga arbetet i kommunen är RUFS 2010 

som plandokument känt bara i en begränsad krets. Däremot medverkar kommunen aktivt i 

flera av de samverkansprocesser där målsättningarna i RUFS 2010 genomsyrar arbetet, 

exempelvis i det sk. ABC stråket. Det påverkar således Uppsala indirekt att bland annat 

Arlandakommunerna (Sigtuna, Vallentuna, Upplands Väsby och Knivsta) har RUFS 2010 

som en gemensam plattform för hur regiondelen bör utvecklas.  
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Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det stärkas 

ytterligare? 

Det krävs uthållighet för att en långsiktig plan ska nå genomslag i efterföljande beslut och i 

genomförandet av många aktörer. Vision, mål och strategiska vägval ska fungera både som 

styrsignaler för offentliga organ, ge tydliga förutsättningar för marknadsaktörer och inte minst 

för samageranden i olika frågor. Därför är det nödvändigt att RUFS 2010 håller över en längre 

tid. Kommunen vill även understryka betydelsen av stärkt samverkan och samordning av 

åtgärder även över länsgränser för att vi ska klara av de utmaningar vi står inför.   

Av särskild vikt för Uppsala kommun är utvecklingen i ABC-stråket. Sedan år 2000 finns ett 

samarbete med en tydlig politisk plattform, som nu innefattar nodstäderna Uppsala och 

Stockholm, kommunerna längs stråket samt Regionförbundet Uppsala län och Stockholms 

läns landsting. Målet för samverkan är att genom förbättrade kommunikationer, och genom att 

skapa fler lägen med hög regional tillgänglighet, förbättra och dra nytta av tillväxtpotentialen 

i stråket. Uppsala kommun betraktar en kapacitetshöjning på ostkustbanan med ytterligare två 

spår söderut från Uppsala resecentrum som nödvändig de närmaste åren och som den enskilt 

viktigaste investeringen i statlig transportinfrastruktur. 

Vad anser ni om RUFS styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 

Kommunen delar synsättet i RUFS 2010 att det är väsentligt att Stockholm-Mälarregionens 

olika delar kan samspela effektivt. Ett uttalat mål i RUFS är att Östra Mellansverige har 

sammanlänkade marknader för arbete, bostäder, utbildning och företagande. Den stor-

regionala stadsstrukturen bör därför länkas samman med spårtrafiken som grund. Detta ligger 

väl i linje med Uppsala kommuns översiktsplan och den regionala utvecklingsstrategin. 

Den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen har genom RUFS 2010 på allvar 

tagit steget mot en gemensam, storregional syn på den rumsliga utvecklingen. Det är onek-

ligen en styrka, eftersom den stora befolkningstillväxten ökar behovet av en mer långsiktig 

samplanering mellan den storregionala trafikinfrastrukturen och bebyggelseplaneringen. Ett 

längre tidsperspektiv behövs också kring hur ett ökat bostadsbyggande ska kunna komma till 

stånd i takt med en växande befolkningen. En svaghet är den dåliga kommunala represen-

tationen i den storregionala process som inleddes under arbetet med RUFS 2010 och som 

därefter har fortsatt med framtagande av gemensamma planeringsunderlag och utveckling av 

gemensamma verktyg. Flera av dessa underlag har dock använts inom ramen för översikts-

planeringen i Uppsala kommun.  

En annan svaghet är att den storregionala målbilden saknar motsvarighet i ett kortare 

tidsperspektiv än 2050, vilket också skulle kräva tydligare prioriteringar på regional och 

delregional nivå. Kommande arbete inom ramen för En bättre sits kan vara en viktig 

utgångspunkt för en gemensam, storregional målbild med ett kortare tidsperspektiv och där, 

utöver bebyggelse och viktiga kommunikationsstråk, även trafikeringen ingår. En grund-
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läggande förutsättning för genomförandet är att staten tar sin del av ansvaret genom en ökad 

investeringsnivå för att bygga ut den spårburna kollektivtrafiken i Stockholm- Mälardalen.  

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella?  

Några av de kommunikationsstråk som diskuteras på längre sikt finns idag inte med på plan-

kartan i RUFS, som har sin planhorisont 2030, eller i den storregionala målbilden. I komman-

de aktualisering bör dessa ”felande länkar” läggas till.   

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

Utmaningarna är i stora delar fortfarande relevanta, även om de med fördel skulle kunna 

korsbefruktas med varandra och tydligare koppla till de strategier som utgör planens 

övergripande inriktning. Kommunen vill särskilt lyfta fram utmaning 5, om kapacitetsbrister 

(bostäder, transporter och högre utbildning), som angelägen att hantera.  

Utmaning 1, om en växande befolkning i relation till miljö och hälsa, bör innefatta även den 

demografiska utmaningen med en ökad andel äldre. De växande ohälsotalen handlar framför 

allt om att skillnaderna mellan olika delar av befolkningen ökar. Utmaning 3 och 6, om 

trygghet, öppenhet och utanförskap, bör kopplas till ekonomisk tillväxt och förutsättningarna 

för denna. Utmaning 4, som handlar om klimatpåverkan i relation till ekonomisk tillväxt, bör 

uppdateras. Förändringarna innebär inte bara hot utan rymmer också möjligheter att utveckla 

de nya tjänster och produkter som kommer att behövas för att klara framtida utmaninagar, 

vilket i sin tur ställer nya krav på samverkan och innovationsförmåga. 

Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 

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

Se föregående fråga. 

 

Avslutningsvis ställer sig Uppsala kommun bakom Regionförbundet Uppsala läns 

remissyttrande, daterat den 21 november 2013. 

 

På kommunstyrelsen 

 

 

 

Fredrik Ahlstedt     Astrid Anker 

Ordförande  Sekreterare 


