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Dnr KS 2016/189 

§ 257 Remiss: Samråd om nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050 

Sammanfattning 
Stockholms läns landsting har tagit fram ett samrådsförslag för nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den 
regionala utvecklingsplanen ska vara regionens gemensamma kontrakt 
och peka ut riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till 
grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. 
Samrådsförslaget utgår från den nuvarande planen, RUFS 2010. Med 
en föränderlig omvärld, ny kunskap och behov av större tydlighet, 
prioritering och kraftfullare genomförande innebär samrådsförslaget 
ändå en hel del förändringar. 

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns 
utvecklingsprogram och sitt mångåriga samarbete, tagit fram ett 
gemensamt remissvar för samrådsförslaget RUFS 2050. Kommunerna 
lämnar också egna kompletterande synpunkter. I det gemensamma 
remissvaret framgår bl a följande. 

Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och 
medborgare, fler företag och fler jobb. Vi utvecklar långsiktigt fyra 
regionala stadskärnor i en sammanhållen regional struktur och spelar 
en viktig roll för huvudstadsregionens utveckling. 

Den regionala utvecklingsplanen har en viktig funktion genom att ge 
styrsignaler till offentliga organisationer och marknadssignaler till 
kommersiella aktörer. Många aktörer ska mobiliseras till gemensamma 
aktiva handlingar för att Stockholmsregionen ska klara utmaningarna 
inför framtiden. RUFS 2050 kan bli bättre. 

Utvecklingsplanens principiella upplägg med vision, utmaningar, 
långsiktiga mål, delmål och åtgärder är bra. Men de tjugotvå tidsatta 
delmålen är för många och måste matcha de övergripande målen 
bättre och mer begripligt. De tjugoåtta prioriterade åtgärderna är 
också för många, de behöver vara kopplade till delmålen och tydligt 
rikta sig till viktiga aktörer. 
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Utvecklingsplanen behöver få en tydligare inriktning på ekonomisk 
utveckling genom att avhjälpa begränsningarna på arbetsmarknaden. 
Det handlar bland annat om kompetensutvecklingen för flyktingar, 
strukturell diskriminering på arbetsmarknaden och skolgången för 
barn och unga. 

Regionen behöver en stark utveckling av alla regionala stadskärnor 
och deras nära omland. RUFS strukturbild från 2010 motsvarar 
fortfarande bäst Stockholmsregionens behov av en balanserad 
utveckling. Varje stadskärna har sina egna, unika drivkrafter för 
utveckling och bör växa utifrån dessa, stärkta av offentliga 
investeringar. Utvecklingsprogrammet behöver bli tydligare. 

Samrådsförslaget innehåller riktlinjer och förhållningssätt för resor 
och transporter, men den samlade bilden är oklar. Utvecklingsplanen 
måste innehålla en tydligare långsiktig trafikstrategi, för hela perioden 
fram till år 2050. Det gäller inte minst gods- och varutransporter. 

Förvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen delar helt synpunkterna som 
framkommer i det Södertörnsgemensamma yttrandet över RUFS 
2050. Utöver det Södertörnsgemensamma yttrandet har förvaltningen 
följande kompletterande synpunkter. 

Av det Södertörnsgemensamma yttrandet framgår att Södertörn har 
snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Haninge 
kommun bidrar här genom det nya stora företagsområdet i Albyberg, 
i anslutning till väg 73 och Tvärförbindelse Södertörn, med drygt 80 
hektar mark i de första två etapperna. Inriktningen på området är 
industri som inte är störande för omgivningen, lättare verksamheter 
samt kontor och utbildning. Området får med Tvärförbindelse 
Södertörn god kontakt med E4an i väster och Norviks hamn i söder 
och kan därmed serva stora delar av regionen med ny företagsmark i 
bra läge. 

Den regionala stadskärnan Haninge stad möjliggör ett kraftfullt 
bostadsbyggande men kommunens strategi för utbyggnad handlar 
också om möjligheter till stora bostadstillskott i övriga stationsnära 
områden samt i till exempel Vendelsö och Brandbergen som har goda 
lägen i kommunens norra delar. Nya områden måste tillgodoses med 
kollektivtrafik redan från första inflyttningen. Landstinget roll som 
kollektivtrafikmyndighet och ytterst ansvarig för kollektivtrafiken kan 
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inte nog understrykas i ambitionerna att utveckla regionen i enlighet 
med RUFS. Landstingets ansvar förutsätter att landstingets 
trafikförvaltning planerar och kommunicerar förändringar i 
kollektivtrafiken direkt med kommunen. 

Underlag för beslut 
- Södertörnsgemensamt yttrande RUFS 2050 

- Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050 

http://rufs.se/globalassets/h.-
publikationer/rufs_2050_samrad_final_webb.pdf 

http://rufs.se/globalassets/e.-rufs-2050/rufs-konsekvens.pdf 

http://rufs.se/globalassets/e.-rufs-2050/oms-2050.pdf 

http://rufs.se/globalassets/e.-rufs-2050/samrad/samrad-rufs-2050-
160407.pdf 

 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Det södertörnsgemensamma yttrandet tillsammans med 
kommunstyrelseförvaltningens kompletterande synpunkter antas 
som Haninge kommuns remissvar. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Det södertörnsgemensamma yttrandet tillsammans med 

kommunstyrelseförvaltningens kompletterande synpunkter antas 
som Haninge kommuns remissvar. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 
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För kännedom: Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd, 
kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö 
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