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Arbetsförmedlingen 
Mo Stockholm Gotland Chef 

Lena Wolfe Osbeck 
 

 

Svar från Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland om ”Samråd 
om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen”, Rufs 
2050. 

Mål och delmål 
• Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 
 
Svar: Ja, Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland anser att målen bidrar till ett tydligt 
fokus i arbetet framåt.  
 
• Anger målen rätt ambitionsnivå? 
 
Svar: Ja, i allra högsta grad. 
 
Prioriterade åtgärder 
• Är det rätt åtgärder som beskrivs?  
 
Svar: Ja, det är mycket bra ansatser men vi ser ytterligare behov av att precisera fler 
åtgärder inom det arbetsmarknadspolitiska området. 
 
• Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget? 
 
Svar: Mer utvecklade resonemang/åtgärder behövs kring t.ex. följande:  
Hur gå tillväga för att kraftigt minska arbetskraftsbristen inom vissa yrkesområden, 
branscher och sektorer och då främst det stora kompetensförsörjningsbehovet inom 
t.ex. IKT och Hälso-och sjukvård. Om inte tillgången möter efterfrågan så riskerar 
regionen att ha ett olöst kompetensförsörjnings-behov som blir direkt hämmande för 
rikets tillväxt. Vikten av att infrastrukturen i utsatta områden snarast byggs ut i syfte att 
möjliggöra en inkluderande socioekonomisk struktur och därigenom skapa 
förutsättningar för inträde på regionens arbetsmarknad. 
 
Än mer utvecklade åtgärder som visar vikten av att det mellankommunala samarbetet 
för att öka och förbättra kommunikationer, infrastruktur, pendlingsbenägenhet, inte 
minst mellan de regionala stadskärnorna. 
 
Utifrån ett resilient regionperspektiv ser vi ett behov av utvecklade prioriterade åtgärder 
när det gäller krisberedskap och IT-säkerhet.  
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Utveckla prioriterade åtgärder när gäller våld mot kvinnor samt inskränkning av kvinnors 
möjligheter dels utifrån ett jämställdhetsperspektiv dels ett arbetsmarknadsperspektiv. 
 
Den rumsliga strukturen 
 Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 
 Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt 

sammanhållen region? 
 Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga strukturen? 
 
Svar: Ett samlat svar utifrån de tre ovanstående frågeställningarna.  
Utifrån den stora regionala utmaningen som rör inomregionala skillnader inom länet ser 
vi vikten av att hitta klimatsmart tvärtrafik/koppling mellan de regionala stadskärnorna 
så att tillgång och efterfrågan lättare kan mötas och dessutom möjliggöra en öka 
pendlingsbenägenhet. Viktigt med en rumslig struktur som ger de åtta yttre regionala 
stadskärnorna möjlighet att just utvecklas till dessa viktiga kärnor.  
 
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
 Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet?  
 
Svar: Detta ställer krav på kraftfulla politiska beslut och samverkan samt en styrande och 
återkommande uppföljning som leds av en sammanhållande aktör/myndighet. Med 
anledning av de skriande kompetensförsörjningsbehoven i regionen som tidigare 
påpekats så ser vi behovet av en seriös kompetensplattform inom länet, som involverar 
stat/kommun/landsting/akademi och näringsliv samt föreslår konkreta åtgärder. 
 
• Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande arbete och 
de beslut som ni ska fatta i er organisation? 
 
Svar: Delar av dessa delmål finns väl införlivade i arbetsförmedlingens vision, strategiska 
mål samt tänkta tillstånd i myndighetens strategiska planering de närmsta åren.  
 
 Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen?  
 
Svar: Detta bidrar vi till inom ramen för vårt arbetsmarknadspolitiska uppdrag och 
myndighetens modernisering. Vi vill passa på att lyfta fram vårt arbete när det gäller 
anpassning av kontorsnätet inom Stockholmsregionen som har en tydlig koppling till 
utvecklingen av de regionala stadskärnorna som ställer krav på att samtidig utveckling 
sker vad gäller den rumsliga strukturen samt hur vi utvecklar samverkan i partnerskap 
med andra. 
 
 
Hanna Timander och Lena Wolfe Osbeck 
Verksamhetssamordnare 
Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland 
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Svar till samrådsförslag ÖMS 2050 från 

Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland. 

Hur ser ni på nyttan av gemensamma planeringsförutsättningar och gemensam 
målbild inom ÖMS?  
 
Svar: Viktigt i och med länets kompetensförsörjningsbehov och rikets tillväxt. 
 
Vilken stor regional strukturbild har bäst förutsättningar att bidra till en positiv 
utveckling i östra Mellansverige? 
 
Svar: Strukturbild B 
Eftersom spårbunden trafik är viktig för de Mellansveriges utveckling och för mobiliteten 
inom regionen. Strukturbild B tar dessutom mer hänsyn till utvecklingen av de regionala 
stadskärnorna. 
 
Vad krävs för att öka tillgängligheten och samtidig minska klimatpåverkan?  
 
Svar: Spårbunden trafik och underhåll av denna, bra bostadsmöjligheter som underlättar 
såväl dags- som veckopendling.  
 
Hur kan vi hantera regionförstoringen påverkan på social hållbarhet, så att den 
förbättrade tillgängligheten kommer en så stor andel som möjligt befolkningen 
tillgodo? 
 
Svar: Den inomregionala rörligheten måste öka och multiplikatorseffekt av att inpendling 
uppstår, är avgörande för att lyckas med regionens kompetensförsörjning.  
 

Vilket stöd finns för en lägre kollektivtrafiktaxa för att öka möjligheten till en 
inkluderande regionförstoring? 

Svar: Svårt att ge ett direkt svar på frågan. Myndigheten ser det dock som en angelägen 
fråga för att öka pendlingen inom stockholmsregionen såväl mellan länen i östra 
Mellansverige. 

 

Vilka fördjupningsområden bör storregional samverkan prioritera?  

Svar: Att än bättre lösa ut arbetskraftsbristen och kompetensförsörjningsbehovet i 
Storstockholm. (Misslyckas vi med detta är det direkt hämmande för rikets tillväxt.)  

Att finna klimatsmarta lösningar. 
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Hanna Timander och Lena Wolfe Osbeck 
Verksamhetssamordnare  
Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland 
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Länsstyrelsen i Stockholm

Enheten för samhällsplanering

Box 22 067

104 22 Stockholm

Boverkets yttrande på samrådsförslaget till RUFS 2050

Sammanfattning

Boverket anser att RUFS 2050 visar på en hållbar inriktning för den fysiska

samhällsplaneringen och att rådande planeringsparadigm speglas väl. Uppfölj-

ningsambitionerna, ingången i hållbarhetsresonemangen och ambitionen med

samlade konsekvensbedömningar är innovativa och öppnar nya möjligheter.

För att stödja kommunernas arbete så anser Boverket att intresseavvägningar

där så är möjligt redan bör vara avklarade på den regionala nivån. Tydliga

ställningstaganden kring de regionala frågeställningarna underlättar genomfö-

randet och minskar osäkerheten för efterföljande aktörer.

Angående de nationella intressena så saknar Boverket tydliga resonemang

kring riksintressen och miljökvalitetsnormer för bland annat buller och vill

särskilt uppmärksamma dricksvattenfrågan i Mälaren. En ytterligare tydlighet

kring avvägningar mellan allmänna intressen, kommunala, regionala och nat-

ionella målsättningar skulle stärka dokumentet som beslutsstöd och vägvisare.

Vidare skulle Boverket gärna se en redovisning hur ÖMS-området interagerar

med övriga storstadsregioner samt resten av Sverige och världen.

En stor fråga för den bebyggelseutveckling som pekas ut i RUFS 2050 är hur

den offentliga fysiska planeringen tillsammans med den privata sektorn ska

kunna bidra till att klara bostadsförsörjningen och bostadssegregationen.

När det kommer till transportstrukturen skulle regionen kunna driva på utveckl-

ingen med en egen framtidsbild, grundad i regionens målsättningar och i en

samlad planering. De rumsliga effekterna aven energiomställning skulle också

kunna visualiseras tydligare.

Slutligen vill Boverket gärna se att resiliensen stärktes genom att grönstruktur

och ekosystemtjänster fick ett större utrymme i såväl delmål som illustrations-
planer.

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-353000.

Fax: 0455-3531 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

mailto:registraturen@boverket.se.
http://www.boverket.se


Övergripande synpunkter och processfrågor

Boverket har ett allmänt uppsiktsansvar över plan- och byggväsendet och hus-

hållningen med mark- och vattenområden i riket. Länsstyrelsema har tillsyns-

ansvaret på regional nivå. Länsstyrelsema har också att utifrån ett helhetsper-

spektiv samordna olika statligt samhällsintressen. Boverkets synpunkter berör

främst frågor av principiellt intresse från ett nationellt perspektiv. Utifrån

denna utgångspunkt är det Länsstyrelsen i Stockholms län som bäst kan be-

döma och lämna synpunkter på RUFS 2050 samt att ta till vara och samordna

de statliga intressena i den fortsatta processen. Med anledning av detta begrän-

sar Boverket sitt yttrande till övergripande kommentarer.

Boverket anser att RUFS 2050 visar på en hållbar inriktning får den fysiska

samhällsplaneringen och att rådande planeringsparadigm speglas väl.

Ur hållbarhetssynpunkt är det särskilt positivt med uppföljningsambitionema,

ingången i hållbarhetsresonemangen kring de tre hållbarhetsaspektema och

ambitionen med sam lade konsekvensbedömningar.

Stockholms regionplanering har historiskt haft en tydlig roll och status genom

sin grund i PBL. Detta är betydelsefullt då det regionala planeringsmandatet

fortfarande är otydligt i många regioner och det pågår ett sökande efter vilken

nivå den regionala planeringen ska ligga på för att få politisk acceptans och

inte konkurrera med det kommunala planeringsansvaret. Strukturbilder som

blir alltför generellt tecknade och övergripande är flexibla men ger sämre stöd

och genomförandekraft till den kommunala nivån. Steget från målbild till ge-

nomförande blir större. För att stödja kommunemas arbete så anser Boverket

att intresseavvägningar där så är möjligt redan bör vara avklarade på den reg-

ionala nivån. Tydliga ställningstaganden kring de regionala frågeställningama

underlättar genomförandet och minskar osäkerheten för efterföljande aktörer.

Även om RUFS 2050 i sig är välskriven, så får den en nytta först när den får ett

genomslag på den kommunala nivån. Därför är genomförandeaspekten och

indirekt då också uppföljningen viktig. Här kan man ännu tydligare peka ut

aktörer och beskriva hur genomförandet ska se ut. Planen skulle också kunna

ge delmålen en tydligare geografisk koppling.

Boverket ser med intresse på den fortsatta utvecklingen av RUFS och hur pro-

cess och struktur kan relatera till och influera de av Bostadsplaneringskommit-

ten föreslagna regionala fysiska programmen.
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Nationella intressen

Boverket hänvisar PBL-prövningen av överprövandegrundema tilllänsstyrel-

sen. Därför bifogar Boverket här endast några noteringar under nedanstående
rubriker.

Riksintressen

Det förs inga tydliga resonemang eller samlade redovisningar kring riksintres-

sen, även om det finns vissa resonemang kopplade till tematiska kapitel om

natur- och kulturvärden. Riksintressen som i många fall kan ses som en resurs

för regionen och i utvecklingssammanhang förtjänar att hanteras tydligare.



Om regionplanen ska få en vägledande roll for kommunernas översiktsplane-

ring bör riksintresseanspråken också hanteras där så är relevant på den region-

ala skalan. RUFS 2050 skulle kunna hjälpa till att snabba på den efterföljande

kommunala planläggningen genom att i dialog med länsstyrelsen göra tydligare

avvägningar kring statliga intressen och kopplat till bostadsfrågan ta regionala

ställningstaganden.

Miljökvalitetsnormer

En tydligare hantering av miljökvalitetsnonner skulle vara ett stöd for region-

ens kommuner i deras planprocesser. Till exempel i miljökvalitetsnonner for

buller och andra frågor som upplevs som problematiska hos flera kommuner.

Samordning av mellanregionala frågor

Ur ett storregionalt perspektiv är orienteringen inom Östra MellanSverige

(ÖMS) välkommen. De omgivande makroregionala relationerna återstår dock

att hantera. Boverket tror att en redovisning hur ÖMS-området interagerar med

övriga storstadsregioner, resten av Sverige och världen skulle stärka regionen

ytterligare. Det skulle underlätta en framtida storregional planering och kom-

mande nationella måloch planer.

Hälsa, säkerhet och klimatanpassning

Här vill Boverket särskilt lyfta dricksvattenfrågan, inte minst i relation till kli-

matforändringar och ökad sjöfart med farligt gods i Mälaren. Frågan tas upp

under kapitlet säkerhet och beredskap, men bör som regional fråga vara av vikt

for regionens långsiktiga hållbarhet. Ä ven om en framtida regional dricksvat-

tenplan ska tas fram så skulle frågan fortjäna ett större utrymme. Här finns

kopplingar till miljökvalitetsnormer for vatten, dricksvattendirektivet och

dricksvattenutredningen.

Nationella mål

För att vara vägledande for beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områ-

desbestämmelser så bör det fortydligas hur RUFS 2050 bidrar till att uppfylla

nationella mål, planer och program av betydelse for en hållbar utveckling i

regionen.

Detta kan givetvis sägas vara inbakat i planens olika delar och ställningstagan-

den genom att den visar på användningen av mark- och vattenområden och ger

riktlinjer for lokaliseringen av bebyggelse. Men Boverket skulle gärna se en

större tydlighet här, där det framgår vilka mål man beaktar och på vilket sätt.

För regionen har en regionplan en roll att göra avvägningar mellan allmänna

intressen, kommunala, regionala och nationella målsättningar. Ska planen ha en

vidare roll att göra avvägningar t.ex. mellan olika riksintressen så måste läns-

styrelsen som företräder staten in på ett tydligt sätt. Kanske kan länsstyrelser-

nas sammanfattande redogörelse spela även en regional roll i detta samman-

hang?

Boverket anser att en ytterligare tydlighet kring tillämpningen av de nationella

målen skulle stärka dokumentet som beslutsstöd och vägvisare.
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Övergripande strukturfrågor

Bebyggelse

Boverket tycker att det är bra att frågan om möjligheter och konsekvenser av

fortätning diskuteras i planen. Överlag ligger fortätningsresonemangen i linje

med Boverkets senaste skrifter. Boverket vill samtidigt varna for att en ökad

fortätning riskerar att leda till större konsekvenser for den lokala miljön. Något

som behöver beaktas for att bibehålla en god livsmiljö.

Boverket ser också positivt på sättet RUFS 2050 har hanterat och tagit in även

landsbygds- och skärgårdsfrågorna på ett tydligare sätt. En fortsatt utveckling

av detta område är relevant, inte minst då det finns parallella trender till urbani-

seringen med en utflyttning till det storstadsnära rural a landskapet. Förutsätt-

ningarna for en marknadsstyrd utveckling på landsbygden skiljer sig också

radikalt från storstaden.

Ett annat viktigt område som tas upp i RUFS 2050 på ett tydligare sätt än innan

är bostadssegregationen i regionen. Boverket anser att detta är en såväl socialt

som ekonomiskt viktig fråga som fortjänar ökat utrymme och tydligare ställ-

ningstaganden. Kanske kan ett framtida ökat demografiskt fokus på männi-

skorna i regionen visa på rumsliga problem och lösningar på ett tydligare sätt?

Den stora övergripande frågan for RUFS 2050 och Stockholmsregionen är vil-

ken roll den måste spela for att klara bostadsförsörjningen. Regionens- och det

offentligas roll kommer med stor sannolikhet behöva bli mer framträdande än

idag och kanske skulle detta redan nu avspeglas ännu mer i RUFS 2050? Det

kommer att behövas innovativa lösningar där den offentliga fysiska planering-

en tar initiativ i ökat samspel med den privata sektorn for att klara bostadsför-

sörjning och bostadssegregation.

Trafik

Av RUFS 2050 framgår det att regionens framtida transportstruktur utgår från

den nu liggande nationella planen for transportsystemet. Samtidigt anges mål-

sättningen att vara en region utan nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. För att

nå den visionen anser Boverket att det kommer krävas större omställningar av

transportsystemet än vad som ligger i nuvarande nationella plan. Regionen

skulle kunna driva på utvecklingen med en egen syn på transportsystemet,

grundad i regionens målsättningar och i en samlad planering istället for i ett

sektorsintresse. Stockholmsregionen har goda forutsättningar for utbyggd kol-

lektivtrafik, med såväl tunnelbana som spårtrafik. Det finns även stor potential

i utvecklad cykeltrafik, vilket Boverket glädjande noterar som ett tydligt fokus

for kommande planering.

De rumsliga effekterna aven energiomställning från fossila bränslen och priv-

atbilism till hållbara kollektivtrafiksystem och cykel skulle med fordel kunna

tydliggöras på regional nivå. Det skulle potentiellt kunna frigöras betydande

markområden i regionens centrala delar.

En önskvärd mer omfattande omställning till fossilfria energibärare som exem-

pelvis el kräver i sin tur omfattande infrastruktur med laddningsmöjligheter for

boende utan egen fastighet. Det skulle också ställa nya krav på smarta elnät och



ge nya möjligheter för energisystemet som helhet genom den potential för lokal

solenergiproduktion och energilagring som uppstår.

Vad det gäller förhandlingar kring framtida storskalig infrastruktur så håller

Boverket med regionplaneförvaltningen om att det är en styrka om förhand-

lingar sker med stöd av väl förankrade planer och i samspel med den statliga

planeringsprocessen för infrastruktur.

Grönstruktur och vatten

RUFS har tidigare varit föredömlig med att kombinera grönstruktur, genom de

gröna kilarna, med bebyggelsestruktur och transportstruktur i sina strukturbil-

der. Det väcker därför förvåning när grönstrukturen inte längre finns med i

illustrationerna till de två strukturbildsscenarierna. Finns det ett signalvärde i
detta?

Boverket anser att grönstrukturen utgör en viktig resurs i stads- och regionpla-

neringen. Både utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. Inte

minst kopplat till den enorma resurs som ekosystemtjänsterna utgör för att

skapa en resilient region. Detta är ett växande område, som blir allt viktigare i

samband med ökad förtätning. Boverket skulle därför gärna se att grönstruktur

och ekosystemtjänster fick ett större utrymme i RUFS 2050 och att vikten av

den lokala grönstrukturen i de regionala stadskärnorna lyfts fram. Kanske är

ekosystemtjänster och grönstruktur till och med viktiga nog för att generera

ytterligare delmål?

5(5)

I detta ärende har enhetschefRobert Johannesson beslutat. Utredare Jon Res-

mark har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Ulrika

Åkerlund, Ylva Rönning, Bo Nilsson, Caroline Johansson och Bengt Larsen
deltagit.

.c-'/ ,

Robert Johannessen

enhetschef
"

Jon Resmark

utredare
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Avdelningen för energieffektivisering 
Enheten för resurseffektivt samhälle 
Marie Rosenqvist 
016-54423 77 
marie.rosenqvi st@energimyndigheten. se  

Länsstyrelsen Stockholm 

Yttrande över samrådsförslag för Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
Energimyndigheten har fått en förfrågan från länsstyrelsen Stockholm att lämna 
synpunkter på" Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050". 
Samrådsförslaget utgörs av: 

• RUFS 2050, samrådsförlag 
• Samlad konsekvensbedömning 
• Samverkan och planering i östra Mellansverige, ÖMS 2050, 

samrådsförslag. 

Energimyndigheten har främst granskat de delar som har koppling till 
myndighetens verksamhetsområden. 

Generella synpunkter 

RUFS 2050 består av väl genomarbetade förslag som ger en tydlig riktning för det 
regionala utvecklingsarbetet mot 2050. Dokumenten har en tydlig struktur och 
koppling till varandra som är lätt att förstå. 

Målavsnittet är bra upplagt med en tydlig koppling mellan mål och delmål. De 
övergripande målen är mer av visionär karaktär medan delmålen är precisa och 
ska följas upp. För att ytterligare tydliggöra viljeriktningen mot 2050 skulle även 
de övergripande målen behöva kompletteras med uppföljningsbara mål även till 
2050. 

Energieffektivisering skulle kunna lyftas upp ytterligare som en viktig faktor i 
RUFS 2050 för att nå en hållbar utveckling. Energimyndigheten anser att 
energieffektivisering är en central del för att skapa en god samhällsutveckling 
med fokus på ett effektivt resursutnyttjande till gagn för både individen, företagen 
och samhället. Det finns en stor outnyttjad potential för energieffektivisering och 
denna potential måste utnyttjas om Parisavtalets klimatmål ska uppnås med 
bibehållen global välfärdsutveckling. Energimyndigheten anser att 
energieffektivisering bör lyftas upp mer generellt i dokumenten och särskilt att det 
bör lyftas upp som en prioriterad åtgärd. 

Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-54420 99 
registrator@energimyndigheten.se  
www.energimyndigheten.se  
Org.nr 202100-5000 
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RUFS 2050 behöver kopplas samman och förhålla sig till Klimat- och 
energistrategin för Stockholms län. Energimyndigheten anser att dessa dokument 
bör harmonisera med varandra. Detta gäller inte minst de olika målen för energi 
och klimatområdet. 

På flera håll i RUFS 2050 framkommer ambitionen att stärka den internationella 
tillgängligheten och att verka för att Stockholmsregionen får fler internationella 
flygförbindelser till strategiskt viktiga destinationer. Energimyndigheten noterar 
att planerna för ökad internationell flygtrafik är svåra att förena med regionens 
ambitioner om minskad klimatpåverkan, särskilt ur ett konsumtionsperspektiv. De 
problem som flygtrafiken orsakar ur ett klimatperspektiv löses inte enbart genom 
att byta till biodrivmedel, då flygets klimatpåverkande höghöjdseffekter inte 
upphör genom bränslebyte. Tillgången till hållbart producerad biomassa är 
dessutom begränsad och konkurrensen om denna kommer sannolikt att öka 
framöver. Om regionen i stället planerar för att hejda eller vända ökningen av 
utrikesflyg får detta naturligtvis konskevenser för det framtida behovet av 
flygkapacitet i regionen. 

Specifika synpunkter 

RUFS 2050  

Kapitel 2.4 En region utan klimatpåverkande utsläpp 

• Det framgår i detta stycke att det inom Stockholms läns landsting finns ett 
uppdrag om att ta fram en regional klimatfärdplan för hur 
Stockholmsregionen kan vara utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. 
Om milj ömålsberedningens förslag att Sverige ska vara utan nettoutsläpp 
av växthusgaser 2045 går igenom så behöver även Stockholmsregionens 
klimatmål anpassas till detta. Det gäller även delmålen för direkta 
respektive konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 2030 som då 
kan behöva skärpas. 

Kapitel 4.3 Stockholmsregionens särskilda förutsättningar och utmaningar 

• Utmaning 4: Vi vill tipsa om vår rapport ET 2016:05, Vägval och 
utmaningar för energisystemet som kan komplettera utmaningar på 
energiområdet. 

Kapitel 5.1 Övergripande mål och delmål. 

• Delmålen för mål 4: Målen för klimat- och energi bör synkroniseras med 
målen i Klimat- och energistrategin för Stockholms län, både gällande 
formuleringar och beräkningsmetoder. 

• Delmålen för mål 4: Målet för energianvändningen bör kompletteras med 
ett relativt delmål för energianvändning, t.ex. kWh/m2. 
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• Delmålen för mål 4, punkt 4: Energimyndigheten anser att det är mer 
relevant att jämföra med hur stor andel förnybar energi det finns i länet 
idag än andelen förnybart i hela landet. 

Kapitel 6.2 Säkra värden genom att leva klimatsmart, värna naturresurser och 
utveckla effektiva system 

• Energimyndigheten anser att energieffektivisering bör finnas med som en 
prioriterad åtgärd. Energieffektivisering lyfts upp som viktigt på flera 
ställen i dokumentet, bland annat för att nå målsättningen om en region 
utan klimatpåverkande utsläpp senast år 2050, vilket står på sidan 29: "Om 
regionens målsättning om att gå mot en region utan klimatpåverkan ska 
nås, och de globala klimat-utmaningarna hanteras, behöver regionen 
ställa om till ett fossilfritt och energieffektivt samhälle". 

• De prioriterade åtgärderna rör främst ny teknik och nya anläggningar. För 
att nå de uppsatta målen och för att "leva klimatsmart" som rubriken på 
kapitlet antyder behöver även beteendeperspektivet vävas in i de 
prioriterande åtgärderna. 

Kapitel 7.1 Klimatpåverkan 

• Det är positivt under rubriken att se hur planen hanterar frågor kring 
transportsnål planering, energi och resurseffektivitet. Det saknas dock en 
punkt där en strävan efter minskade godstransporter nämns, exempelvis 
via en kommunal samlastning av varor. Detta tas upp längre fram i planen, 
men bör även stå här som ett förhållningssätt. 

Kapitel 7.3 Transportsystemet 

• Under rubriken Utgångspunkter och möjligheter anges att målsättningen 
om att Stockholmsregionen ska vara utan klimatpåverkande utsläpp år 
2050 ligger till grund och att denna målsättning kräver både en 
transportsnål samhällsutveckling, teknikutveckling och 
energieffektivisering, samt en satsning på förnybar energi. En 
transportsnål samhällsutveckling som ger en markant minskning av 
transportarbetet per capita lyfts fram som särskilt viktigt. 
Energimyndigheten stödjer detta förhållningssätt och understryker att 
eventuella behov av kapacitetsförstärkningar i vägsystemet måste bedömas 
mot denna bakgrund. 

Kapitel 7.4 Tekniska försörjningssystem 

• Under rubriken Utgångspunkter och möjligheter bör även behovet av 
lagring och distribution av förnybara och fossila bränslen vara en 
utgångspunkt för regionens förmåga att klara störningar och kriser utan att 
tappa viktiga samhällsfunktioner. Vi går mot ett fossilfritt samhälle men 
samtidigt så kommer alternativen att ha behov av lagring och distribution. 
I texten tas bara elförsörjningen upp och Energimyndigheten anser att 
texten bör kompletteras. 
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Kapitel 7.13 Säkerhet och beredskap 

• Under rubriken Riskhänsyn i fysisk planering. I länsstyrelsens instruktion 
anges att risk- och beredskapshänsyn ska tas i samhällsplaneringen och 
därför bör även texten kunna utvecklas med beredskapshänsyn. 
Regeringen har också angett att myndigheternas planering för sin 
beredskap ska återupptas inom ramen för det civila försvaret. 
Energimyndigheten vill lyfta fram att Länsstyrelsen har ett viktigt ansvar 
att bevaka beredskapsfrågorna vilket inkluderar energiförsörjningen och 
att därför beredskapshänsyn bör lyftas in i kapitlet. 

ÖMS 2050 

Kapitel Miljö och klimatpåverkan 

• Ordet "energiförbrukning" bör bytas ut mot "energianvändning" eftersom 
energi inte förbrukas utan används eller omvandlas. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Tore Carlsson. Vid den slutliga 
handläggningen har därutöver deltagit biträdande enhetschefen Carin Karlsson 
samt handläggarna Adam Mickiewicz, Linda Kaneryd, Helena Leander, Hans 
Spets och Mila Brandt. Föredragande har varit handläggaren Marie Rosenqvist. 
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Martin Eliasson, 08-788 86 58, 
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Kompletterande yttrande Samråd om nästa regionala 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 

Stockholms län 
         

          

         

Under avsnittet 7.9 Skärgård och landsbygd pekas det ut ett antal noder med 

omland och tyngdpunker. Två av dessa noden Älmsta och tyngdpunkten Muskö 

ligger inom eller i anslutning till influensområden kring riksintressen för 

totalförsvarets militära del. Eventuell ny bebyggelse inom dessa kan komma att 

innebära påtaglig skada  på riksintressena. Det är därför av störta vikt att samråd 

sker med Förvarsmakten vid eventuell bebyggels och planering inom dessa 

områden.  

Eliasson, Martin 

Tjänsteförättande Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens 

Infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Stockholms län  stockholm@lansstyrelsen.se 
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Stockholms läns landsting   registrator.trf@sll.se 
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Försvarsmakten framför följande synpunkter på förslaget. 

Samrådsförslaget till Rufs 2050 saknar en beskrivning av riksintressen för 

totalförsvarets militära del. Även om Rufs hanterar planering och utveckling på 

en regional skala är vissa av Försvarsmakten riksintressen stora och sträcker sig 

över flera kommuner. I Stockholms län rör det sig främst om militära övnings och 

skjutfält som har en omgivningspåverkan främst med anledning av buller som tar 

upp stora områden. Försvarsmakten anser att dess bör nämnas och presenteras på 

en karta. 

Eliasson, Martin 

Tjänsteförättande Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens 

Infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

Sändlista 
Länsstyrelsen Stockholms län  stockholm@lansstyrelsen.se  
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Remissvar gällande - RUFS 2050 - Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen 
Europas mest attraktiva storstadsregion 

 

Den regionala utvecklingsplanen är ett omfattande underlag som tar fasta på 

många faktorer för en hållbar utveckling i Stockholmsregionen. 

Migrationsverket är navet för migration till Sverige och Stockholm en 

region till vilken många såväl utifrån som inifrån landet söker sig.  

 

Under 2015 kom det närmare 160 000 asylsökande till Sverige och de 

närmaste åren kommer Migrationsverket fatta beslut om deras rätt till asyl. 

Regeringen har beslutat att kommunerna ska ta emot en bestämd andel av de 

som beviljas asyl baserat på bland annat storlek och arbetsmarknad. 

Migration kommer fortsättningsvis ha stor påverkan på samhället under de 

nästkommande åren, exempelvis genom anhöriginvandring. För 

Stockholmsregionen innebär det att en stor andel nyanlända ska beredas 

bostad och integreras i det svenska samhället. I dessa delar upplever 

Migrationsverket att RUFS inte tar höjd för de kommande utmaningarna 

såväl som möjligheterna detta medför. 

 

Migrationsverket vill specifikt belysa följande områden från den regionala 

utvecklingsplanen som står i direkt koppling till det arbete som 

myndigheten utför.  

 

Infrastruktur – Regionen är attraktiv med stor inflyttning. Höstens 

erfarenheter visar på att stora variationer vad gäller personer som vistas i 

regionen kan komma att ske med kort varsel. För att säkerställa att regionen 

har en beredskap är det viktigt att detta tas med i kapacitetsberäkningarna 

vad gäller infrastruktur framöver. Det är även viktigt att tillgänglighet till 

vitala samhällsfunktioner är planerade utifrån ett inkluderande- och 

mångfaldsperspektiv.  

 

Bostad – En stor förändring under året 2016 är den nya anvisningslagen 

vilken påverkar boendetillgången i regionen. Kommunerna kommer att 

behöva säkerställa att de har kapacitet att ta emot ett givet antal personer 

med uppehållstillstånd varje år och att det finns bostäder till dessa. Behovet 

av bostäder för kommunplacerade kommer således att vara större framöver 

än för tidigare år.    
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Arbetsmarknad – För personer inskrivna hos Migrationsverket är 

sysselsättning under tiden de väntar på beslut en viktig del för att känna 

tillhörighet till samhället. Migrationsverket har lagt stort fokus på att 

möjliggöra för asylsökande som uppfyller kraven att göra praktik. En 

inkluderande och interkulturell arbetsmarknad som tar tillvara på regionens 

invånares kompetenser är en viktig komponent för hållbar utveckling.  

 

 

För Migrationsverket region Stockholm/Gotland, 

 

Regionchef 

Veronika Lindstrand Kant 
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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

Wisén, Åsa 
Tel: 010-698 11 09 
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SAMRÅDSYTTRANDE 
2016-06-22 Ärendenr: 

NV-03097-16 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
stockholm@lansstyrelsen.se 

Samråd om ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
- R U F S 2050 

Naturvårdsverket har tagit del av samrådsforslag av Regional utvecklingsplan 
for Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Naturvårdsverkets ställningstagande 
Naturvårdsverket ser positivt på att planen, jämfört med tidigare regionala 
utvecklingsplaner, är mer genomforandeinriktad med kvantifierade delmål och 
prioriterade åtgärder. Ytterligare steg i den riktningen, efterfrågas till 
utstälhiingsversion. 

Planen behöver förtydliga vilka insatser som kommer att krävas på klimat
området. Resultatet av det pågående parallella arbetet med landstingets 
Klimatfardplan behöver därför inväntas och inarbetas i utställningsversionen. 

Att planen styr mot en region med minskad efterfrågan på transporter är positivt. 
För att lyckas med planens mål att flytta över resor med bil till trafikslag med 
mindre miljöbelastning behöver inte bara förutsättningarna for gång-, cykel- och 
kollektivtrafik förbättras. Forskningen visar att det är nödvändigt att också 
samtidigt minska biltrafikens attraktivitet, vilket planen behöver fortydliga. 
Såväl tidigare som nu gällande regionala utvecklingsplaner prioriterar bättre 
tillgänglighet på tvären mellan de radiella stråken med ökad vägskapacitet for 
biltrafik i första hand. Detta behöver planen problematisera och prioriterade 

B E S Ö K : STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 
ÖSTERSUND - FORSKARENS VÄG 5, HUS UB 
POST: 106 48 STOCKHOLM 
TEL: 010-698 10 00 
FAX: 010-698 10 99 
E - P O S T : R E G I S T R A T 0 R @ N A T U R V Å R D S V E R K E T . S E 
INTERNET: WWW. NATURVÄRDS VERKET. SE 
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åtgärder behöver foreslås for att styra om utvecklingen i riktning mot minskad 
efterfrågan på bilresor. 

Inriktningen att öka antalet flygavgångar från Arlanda behöver konsekvens-
bedömas med avseende på miljö- och klimatpåverkan. Detta då ökande 
flygresandet redan idag utgör en av de verkligt stora utmaningama for att 
Sveriges klimatpolitiska åtaganden ska kunna klaras. 

Gällande grön infrastruktur behöver planen kompletteras med ett eller flera 
delmål som handlar om att bevara förutsättningarna for biologisk mångfald och 
leverans av ekosystemtjänster till regionens växande befolkning. De nationella 
friluftsmålen bör anges bland de nationella och internationella mål som planens 
delmål och prioriterade åtgärder ska bidra till att nå. 

Målbeskrivningar bör även kompletteras så att det i efterhand går att utvärdera 
om regionen har utvecklats mot en mer giftfri region i enlighet 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

När det gäller avfall finns det behov av att fortydliga och komplettera både 
målformuleringar och förhållningssätt. Planens texter om klimatanpassning 
behöver kompletteras med aspekten avfallshantering. 

Vidare bör det övervägas att låta fortsatt miljöbedömningsprocess innehålla 
utformning av ett "miljö-bästa"-altemativ, som verktyg for att minska planens 
negativa miljökonsekvenser samt stärka planens positiva miljöpåverkan. 

Utveckling av Naturvårdsverkets ställningstagande 

En genomforandeinriktad plan 
Naturvårdsverket anser att det är positivt att planen ska utformas mot att bli mer 
genomforandeinriktad än tidigare utvecklingsplaner for Stockholmsregionen. 
Det är bra att det till de övergripande målen har formulerats kvantifierade delmål 
för år 2030, så att utvecklingen i regionen tydligare går att följa upp mot planen. 

I samrådsförslaget anges att även de prioriterade åtgärdema ska möjliggöra ett 
stärkt genomforande och tydligare ansvarsfördelning. Naturvårdsverket anser att 
planen skulle öka sin genomförandeinriktning markant om det i planen angavs 
vilka aktörer som ansvarar for vilka prioriterade åtgärder. I armat fall blir 
ansvarsfördelningen otydlig. 

Klimatpåverkan 
Planen anger att regionens klimatutsläpp är jämförelsevis låga. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att det i en storstadsregion som Stockholm firms 
förhållandevis goda möjligheter att ha en hög ambitionsnivå när det gäller 
klimatutsläpp från till exempel resor och transporter. Orsaken till det är att det i 
en storstadsregion generellt sett finns ett tillräckligt underlag for väl utbyggd 
kollektivtrafik. En hög befolkningstäthet kan också ge forutsättningar for 
samhällsservice och handelsutbud på kort avstånd från bostaden. Att det i planen 
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finns ett delmål om att regionens utsläpp av växthusgaser från konsumtion ska 
halveras anser vi är positivt. 

Naturvårdsverket instänuner i konsekvensbedömningens beskrivning av vilka 
fortydliganden som behövs i planen på klimatområdet: "Det som /.../saknas i 
samrådsförslaget är skarpa ställningstaganden om vad som konkret ska göras. 
Vad gäller klimatfrågan är samrådsförslaget än så länge en plan som alla kan 
omfamna. De oundvikliga konflikter och kostnader som ligger i den 
samhällsomställning som ligger framför oss återstår att beskriva och ta ställning 
till, i nästa version av planen. Strukturbildanalyserna visar att det går att uppnå 
de mål som satts för klimatpåverkan till 2050.1 dessa analyser döljer sig dock 
skarpa styrmedel. För att upprätthålla planens trovärdighet behöver dessa 
insatser lyftas fram både bland prioriterade åtgärder och i förhållningssättet för 
klimatpåverkan " 

Mot bakgrund av ovanstående anser Nattirvårdsverket att planen behöver invänta 
och inarbeta resultatet av det pågående parallella arbetet med landstingets 
Klimatfardplan. 

Planera för en region med minskad efterfrågan på transporter 
Naturvårdsverket anser att det är bra att planen på flera sätt pekar ut en 
ttansportsnål region som målbild. Ett bra exempel på detta är planens uttalade 
inriktning att lokalisering av stora resmål ska ske i närhet av kollektivtrafikens 
knutpunkter. Nattirvårdsverket vill framhålla att färre ttansporter och övergång 
till mindre miljöbelastande ttafikslag bidrar till uppfyllelse av flera 
miljökvalitetsmål samtidigt. Det handlar om att bygga tätt, varierat och 
koUektivttafiknära. Tillsanmians med teknikutveckling kan sådan 
samhällsplanering ge tillgänglighet för medborgare och näringsliv utan att 
efterfrågan på resor eller ttansporter behöver uppstå. 

Undantaget från inriktningen om att planera for minskad ttansportefterfrågan är 
den prioriterade åtgärden att öka antalet flygavgångar från Arlanda samt 
målsättaingen att "stärka Arlandas position gentemot konkurrerande flygplatser 
i norra Europa". Naturvårdsverket vill betona betydelsen av att 
transportsystemet utvecklas inom de ramar som miljömålen utgör. Det ökande 
flygresandet utgör redan idag en av de verkligt stora utmaningama for att 
Sveriges klimatpolitiska åtaganden ska kurma klaras och det krävs skarpa 
miljökrav och effektiva styrmedel for att minska flygets klimatpåverkan. Vi 
anser att miljöbedömningen tydligare behöver redovisa miljökonsekvenser av 
vad en utveckling med fler flygavgångar skulle få for regionens klimat- och 
miljöpåverkan. 

Överflyttning till mindre miljöbelastande trafikslag 
Naturvårdsverket anser att det är utmärkt att planen irmehåller ett delmål om 
ökad andel cykelresor av det totala resandet samt en ökad kollektivtrafikandel av 
det motoriserade resandet. Vi vill dock poängtera att for att åstadkonuna en ökad 
andel resande med de hållbara fardsätten, gång-, cykel- och kollektivtrafik, är 
det inte tillräckligt att öka tillgängligheten for dessa färdsätt till exempel genom 
utbyggd kapacitet. Forskningen visar att det också krävs åtgärder och styrmedel 
for att samtidigt minska biltrafikens attraktivitet. 
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Exempel på åtgärder som kan öka andelen resande med hållbara färdsätt i 
forhållande till bil är att befintliga vägkörfält for biltrafik omfördelas till gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. Detta är enligt internationella exempel ett 
framgångsrikt styrmedel for att minska restidema for kollektivtrafik i 
forhållande till bil. Planens beskrivning av förhållningssätt rörande 
transportsystemet behöver kompletteras med en ansats om att på detta vis 
utnyttja befintlig transportinfrastruktur mer resurseffektivt i regionen. 

Planen har formulerat ett delmål per capita for år 2030 när det gäller trafikarbete 
med bil. Naturvårdsverket ser behov också av ett absolut mål, det vill säga en 
nivå som inte höjs när befolkningen växer. Som inspiration kan nämnas 
Vancouverregionens målsättning - en region med expansiv ekonomisk 
utveckling och med liknande befolkningsstorlek som Stockholms län. 
Vancouverregionen har målet att minska trafikarbetet med bil ("the distances 
driven") med 33 procent. Detta ska ske samtidigt som befolkningen antas växa 
med 43 procent de kommande 30 åren. Målet irmebär att den ökade 
transportefterfrågan som befolkningsökningen medför helt ska tas om hand av 
kollektiv-, gång- och cykelttafik. Ett sådant mål for Stockholmsregionen skulle 
sätta fokus på satsningar som bäst bidrar till att främja hållbara transporter och 
ett minskat bilberoende. 

Planen anger på sidan 97 att "Om teknikutvecklingen medför att kostnaden för 
att köra bil //år 2050// upplevs som på samma nivå som i dag, så behöver 
trängselskatt även tillkomma i yttre delar av regionen och på innerstadssnittet 
utöver avgifterna på den inre ringen. " Naturvårdsverket anser att det finns 
behov att analysera en sådan utökad trängselskatt redan idag eftersom 
vägtrafikarbetet med nu beslutade och planerade åtgärder i regionens 
ttansportsystem beräknas öka kraftigt fram till 2030. 

Tidigare planering leder inte till hållbart resande - förslag till hantering 
Flertalet utredningar konstaterar att nu gällande planer for transportsystemets 
utveckling, inklusive nu gällande regional utvecklingsplan, i Stockholms
regionen leder i en riktning som inte bidrar till en hållbar utveckling. 
Länsstyrelsen konstaterar exempelvis att "Gällande planer. Stockholms
överenskommelsen, RUFS 2010 med flera, bedöms leda till ett ökat bilresande 
for personttansporter framfor övriga trafikslag"'. Att först investera 
mångmiljardbelopp för att öka kapaciteten för, och därmed öka efterfrågan på, 
biltrafik i förhållande till de mer hållbara färdsätten, och sedan (sidan 97) 
hänvisa till styrmedel for att dämpa detta ökade bilberoende framstår inte som en 
kostnadseffektiv strategi for att minska trafikens klimatpåverkan. 

Naturvårdsverket anser att planen mot denna bakgrund borde adressera hur nu 
planerade och beslutade åtgärder i regionens transportinfrastruktur kan designas 
om på ett sätt som går i bättre samklang med de övergripande målen och 
delmålen. Omfördelning av befintlig och planerad väg- och gatukapacitet från 
biltrafik till hållbara trafikslag är, som nämnts ovan, ett mer kostnadseffektivt 

' Ätgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockhohns 
län Rapport 2012:34., s. 49 
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Styrmedel for att minska bilttafikandelen, och behöver i ökad utsträckning 
tillämpas i hållbar stadsplanering på lokal och regional nivå. 

I planen anförs på sidan 48 att "Idag reser många med kollektivtrafik i 
regioncentrum och i radiella stråk till regionens tätare delar. Kollektivtrafikens 
marknadsandel är särskilt hög i rusningstid och över de centrala snitten. 
Däremot väljer fler bilen för resor längre ut i regionen, för resor på tvären och 
för fritids- och serviceresor ". Naturvårdsverket vill påpeka att såväl tidigare som 
nu gällande regionala utvecklingsplaner prioriterar bättte tillgänglighet på tvären 
mellan de radiella stråken med ökad vägskapacitet for bilttafik i första hand. 
Vägar som Förbifart Stockholm, Norrortsleden och Tvärforbindelse Södertöm 
gyrmar ett ökat bilberoende for resor mellan regionkämoma eftersom 
kollektivtrafiken inte blir konkurrenskraftig restidsmässigt på dessa sträckor. 
Detta är en viktig förklaring till att kollektivtrafikens konkurrenskraft inte räcker 
till utan att alltfler väljer bilen for resor längre ut i regionen. Naturvårdsverket 
anser att planen tydligare behöver problematisera detta och föreslå prioriterade 
åtgärder for att styra om utvecklingen riktning mot minskad efterfrågan på 
bilresor. 

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster 
Inriktningen att de gröna kilarna ska bevaras är tydlig i planen. Trots detta är det, 
precis som konsekvensbedönmingen framhåller, en risk for påtaglig påverkan på 
regionens naturmiljöer när en stor mängd bebyggelse och ttansportinfrastruktur 
ska uppforas på kort tid. För att säkerställa bevarande av biologisk mångfald och 
leverans av ekosystemtjänster är inte enbart omfattningen av grönyta viktigt. 
Vilket iimehåll, vilka kvaliteter, grönstrukturen har och hur de är fördelade är 
också av stor betydelse. 

Med bakgrund av detta anser Naturvårdsverket att det är viktigt att planen 
kompletteras med ett eller flera delmål som handlar om att bevara förut
sättningarna för biologisk mångfald och leverans av eikosystemtjänster till 
regionens växande befolkning. Formulering av delmål görs lämpligen i 
samarbete med länsstyrelsen som, under arbetet med regionalt handlingsprogram 
for grön infrastruktur, också kommer att formulera mål på detta område. I detta 
sammanhang vill vi också lyfta att Sveriges tio fiiluftsmål bör anges bland de 
nationella och intemationella mål som planens delmål och prioriterade åtgärder 
ska bidra till att nå. 

Naturvårdsverket anser att samrådsforslaget lyfter ett bra förhållningssätt i 
beskrivningen: "Ekosystemtjänster beaktas i all planering av ny bebyggelse och 
infrastruktur, samt att inventering och kartläggning av ekosystemtjänster görs 
löpande och att de som är hotade stärks." Det ligger i linje med det etappmål^ 
som regeringen beslutat gällande beaktande av värdet av ekosystemtjänster. 
Flera av regionens konmiuner ligger redan idag nationellt i framkant när det 
gäller kommunal kartläggning av ekosystemtjänster. Det fiims sålunda goda 
exempel att sprida inom regionen och Naturvårdsverket skulle gäma se att 

^ Ett av tio etappmål inom miljömålssystemet rörande bilogisk mångfald: Senast år 2018 ska 
betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och 
integreras i ekonomiska'ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället 
där så är relevant och skäligt. 
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genomförandet av ekosystemtjänstkartläggning på konunimal nivå anges som en 
prioriterad åtgärd i planen. Sådana kartläggningar skulle öka förutsättningarna 
för att kimna arbeta strategiskt och kostnadseffektivt med att stärka 
ekosystemtjänster som det råder, eller kommer att råda, brist på. 

Inom regeringsuppdraget Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster arbetar 
Nattirvårdsverket med att sprida kunskap och förståelse for ekosystemtjänster. I 
detta arbete forsöker vi också ensa hur begrepp används och förklaras. 
Naturvårdsverket kommunicerar inte biologisk mångfald som en tjänst i sig utan 
som en forutsättning for ekosystemtjänster. I informationsbladet Synen på 
ekosystemtjänster - begreppet och värdering^ utvecklar vi detta. Vi ser gäma att 
landstinget ser över sin faktaruta om ekosystemtjänster i planförslaget. 

En giftfri region 
Naturvårdsverket föreslår att målet En resurseffektiv och resilient region 
kompletteras till En resurseffektiv, giftfri och resilient region. Målbeskrivningen 
bör då kompletteras så att det i efterhand går att utvärdera om regionen har 
utvecklats mot en mer giftfri region i enlighet miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
Målbeskrivningen skulle kunna ange att kimskapen har ökat om irmehållet av 
farliga änmen i produkter, byggnader och anläggningar samt att åtgärder har 
vidtagits for att minska användningen av dessa produkter. 

Kretsloppsregionen 
Naturvårdsverket anser att planen bör utveckla förhållningssättet rörande avfall 
(sidoma 53-54) så att det ärmu tydligare framgår att man i första hand ska 
förebygga att avfall uppstår, i andra hand återanvända, i ttedje hand 
materialåterviima avfallet och först i fjärde hand utvirma energi ur avfallet. Idag 
är det betydande mängder avfall som går till energiutvinning, men som istället 
skulle kurmat ha förebyggts, återanvänts eller materialåtervunnits. Vi efterfrågar 
därför en komplettering av punktlistan med förhållningssätt med sikte på att öka 
återanvändning och reparation. För att skapa en hållbar utveckling behövs en 
cirkulär ekonomi som bland annat irmebär nya resurseffektiva affärsmodeller 
och en ekonomi som bygger på ett kretsloppssamhälle. 

På nationell nivå materialåtervinns nästan hälften av vårt hushållsavfall. Då 
ingår både materialåtervinning och biologisk återvinning. Naturvårdsverket 
anser att planens delmål rörande återvinning av hushållsavfall behöver 
specificeras så att det framgår att målet gäller materialåtervinning, exklusive 
biologisk återvirming, samt att delmålet kompletteras med en målnivå for 
biologisk återvinning. Om biologisk återvinning är inkluderad i den nu angivna 
målnivån (40 procent återvinning), är målet for lågt satt. Kompletteringen av 
planens delmål bör ta utgångspunkt i etappmålet att minst hälften av matavfallet 
ska återvinnas biologiskt senast år 2018. 

Vi anser vidare att det i Stockholmsregionen finns stor potential att öka 
materialåtervinningen av verksamhetsavfall, både från företag och från 
byggverksamhet. När det gäller bygg- och rivningsavfall fiims ett etappmål om 

^ https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8700/978-91 -620-
8725-8/ 
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att materialåtervinna minst 70 procent till år 2020. Etappmålet kan vara en 
utgångspunkt for formulering av delmål som även inkluderar återvinning av 
verksamhetsavfall. 

När det gäller de förhållningssätt som anges rörande tekniska försörjningssystem 
(sidan 53) kan sopsugssystem vara ett exempel på avfallssystem som behöver 
samordnas med planeringen av om- och utbyggnad av vägar, energisystem, 
vatten och avlopp. Överväg att komplettera planens formulerade förhållningssätt 
rörande detta. 

Det är bra att planen anger som ett förhållningssätt att forutsättningar ska skapas 
för ökad insamling av förpackningar (sidan 53). Vi vill framhålla att insamlingen 
behöver utvecklas både när det gäller hushållsförpackningar och förpackningar 
från verksamheter (till exempel kontor, sjukhus, affärscentrum, källsortering i 
gaturummet, på stationer for koUektivttafik och flygplatser). Det är lämpligt att 
förhållningssättet förtydligas så att det klart framgår att insamlingen av både 
förpackningar från hushåll och verksamheter avses. 

Naturvårdsverket anser också att förhållningssättet att stimulera regionens 
aktörer och invånare att öka insamlingen av matavfall, bör kompletteras så att 
det framgår att utbyggnad av tekniska system for insamling behöver utvecklas. 

Klimatanpassade system för avfallshantering 
Planen lyfter översiktligt utmaningar som ett förändrat klimat kan komma att 
innebära, till exempel ökad sårbarhet i vattenförsörjning och 
översvämningsrisker i bebyggelse och anläggningar, däribland miljöfarliga 
verksamheter. I planen föreslås följande som en prioriterad åtgärd: "Identifiera 
och utför nödvändiga klimatanpassningar i bebyggelse, infrastruktur och viktiga 
samhällsfunktioner så de klarar förväntade klimatförändringar, exempelvis 
översvämningar och bräddning vid kraftiga regn. " Det är viktigt att 
avfallshantering omfattas av åtgärden eftersom klimatförändringar kommer att 
ställa högre krav på avfallssystemens utformning. Dels kan mer frekventa 
naturolyckor (exempelvis värmebölja, översvänmingar, skred och ras) medföra 
en tidvis begränsad förmåga att samla in avfall (risk for sanitära olägenheter). 
Dels kan mängden avfall öka vid en händelse (katastrofavfall). Dessutom har ett 
förändrat klimat betydande konsekvenser for deponier. Naturvårdsverket anser 
att planens texter om klimatanpassning bör kompletteras med aspekten 
avfallshantering, till exempel på sidan 54. 

Fortsatt arbete med alternativ i miljöbedömningen 
Planförslaget presenterar två alternativa stmkturbilder, vilka bedöms i förslaget 
till samlad konsekvensbeskrivning. Naturvårdsverket anser att denna typ av 
altemativredovisning är bra for att stimulera diskussion och synpunkter i 
samrådsfasen. 

Det är viktigt att en aktiv altemativhantering också fortsätter under det vidare 
planarbetet. Genom att identifiera, utveckla, beskriva och bedöma altemativ kan 
man hitta vägar att minska eller imdvika att betydande negativ miljöpåverkan 
uppstår till följd av genomförandet av planen. Det ger också möjligheter att 
identifiera vägar att stärka den positiva miljöpåverkan av genomförandet. Ett sätt 
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att arbeta med altemativ i den typ av plan som RUFS 2050 är, kan vara att 
konstruera ett altemativ som är så bra ur miljösynpunkt att det påtagligt kan 
bidra till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen. Ett sådant altemativ är ofta 
mycket givande for att minska planens negativa miljöpåverkan och stärka dess 
positiva påverkan. Överväg att formulera och använda ett sådant "miljö-bästa"-
altemativ under den fortsatta miljöbedönmingsprocessen samt att en sådan 
altemativredovisning inkluderas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektör Kerstin 
Cederlöf 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschef Lena 
Callermo, föredragande samt enhetschef Anders Johnson, sektionschef EvaLinda 
Sederholm, handläggaren Åsa Wisén och handläggaren Joanna Dickinson. 

För Naturvårdsverket 

Kerstin Cederlöf 

Lena Callermo 

Kopia till: 
Anna Knight, Länsstyrelsen i Stockholms län, anna.knight@lansstyrelsen.se 
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Polismyndigheten 

Polisregion Stockholm 
  

 

 

Remissvar avseende samråd om nästa regionala utvecklingsplan 

för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
 

De uppdaterade förhållningssätten i nya RUFS 2050 betonar tre hållbarhets-

perspektiv; det sociala, det ekologiska och det ekonomiska. Polisregion Stock-

holm bedömer att det inte finns någon konkret målkonflikt vad gäller RUFS-

förslagen och Polismyndighetens mål för verksamheten.  

 

Däremot berörs polisverksamheten i så gott som samtliga block av förslag.  

Polisregion Stockholm vill därför framföra några påminnelser om hur polisens 

verksamhet kan komma att påverkas av den utveckling som beskrivs i RUFS 

2050. 

 

Polismyndigheten består av 7 regioner och har totalt i landet cirka 28 500 

medarbetare varav 6 500 arbetar i polisregion Stockholm. Polisregion Stock-

holm består geografiskt av Stockholms län samt Gotland. Verksamhet bedrivs 

dygnet runt i regionens alla delar, såväl storstad som glesbygd.  

 

Det förutspås i RUFS 2050 en ökad befolkning, mer frekventa kommunikat-

ioner, utvidgning av infrastrukturen, förtätning av bebyggelsen i Östra Mel-

lansverige.  

 

Från Polismyndighetens perspektiv är samtliga dessa bedömningar indikatorer 

på en ökning av anmälda brott, en ökning av utsatthet för brott och en ökad 

risk för otrygghet. Det innebär också ett ökat behov av säkerhet och beredskap 

och därmed ökade krav på polisen att utreda brott samt upprätthålla allmän 

ordning och säkerhet. 

 

Polisens fokuserar mycket av sina resurser på komplexa och svårlösta sam-

hällsproblem och därför vill vi betona att det är viktigt att den regionala ut-

vecklingsplanen värnar: 

- En trygg och tillgänglig region (alla platser ska kunna nyttjas och upple-

vas som trygga av alla)  

- Trygg bebyggelsestruktur vid ombyggnation och nybyggnation (bygga 

bort otrygga platser) 

- Säkerhet inom transportsystemet (infrastruktur-trafiksäkerhetsarbete) 

- Ökad social hållbarhet och minskad social oro (förebyggande arbete 

och tilltro till samhälleliga institutioner) 

 

 

 

/Markus Grundtman  
markus.grundtman@polisen.se 
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Samråd om ny regional utvecklingsplan förStockhoImsregionen -
RUFS 2050

Yttrande över samrådshandling
Statens geotekniska institut, SGI, har av Länsstyrelsen Stockholms län erhållit rubricerat ärende med

begäran om yttrande.

SGIs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor så som ras, skred och erosion. SGI har inte granskat

frågeställningar rörande grundläggning av byggnader eller markmiljö inkl. markradon.

Underlag
l. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050, samrådsförslag daterat 8 april-

30 september 2016, Stockholms läns landsting.

SGIs ställningstagande
Under rubriken "7.13 Säkerhet och beredskap" [l] framgår att översvämningar, ras och skred är frågor
som kan påverkas av klimatförändringar och bör beaktas vid fysisk planering. SGI anser det bra att frå-

goma lyfts. Vi önskar dock trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras bedömning
av ras, skred och erosion i enlighet med PBL.

SGI rekommenderar att nämnda frågeställningar beaktas redan i översiktsplanen och att detta lyfts fram

i utvecklingsplanen som är under framtagande.

Geotekniska säkerhetsfrågor kan vara avgörande för lämpligheten utifrån ett geotekniskt perspektiv och

de bör därför redovisas tidigt i planprocessen. Grova värderingar kan göras utifrån bl. a. geologiska och
topografiska kartor. Föreslagen tilläggsinformation bedömer vi från geoteknisk synpunkt vara värdefull
vid strategiska val av lämplig markanvändning. SGI bedömer vidare att det skulle vara värdefullt att i

kommande översiktsplaner utveckla och redovisa en strategi -för hur geoteknisk lämplighet bör hanteras

vid framtida detaljplanering och utbyggnad.

Med strategi menar vi att man i översiktsplanens beskrivning anger hur de geotekniska säkerhetsfrå-

garna ska beaktas i planprocessen. Strategin bör innehålla:

Statens geotekniska institut
Huvudkontor Regionkontor Göteborg
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B Bankgiro 5211-0053
581 93 LINKÖPING Postadress: 412 96 GÖTEBORG Org nr 202100-0712
Tel 013-201800 Tel 031-7786560 E-post sgi@swedgeo.se
Fax 013-201914 Fax 031-7785940
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• Identifierade områden med osäkra förhållanden eller förutsättningar för försämrad säkerhet med

hänsyn till; skred och ras i jord och berg, erosion, översvämning, områden med begränsad

byggbart till följd av komplicerade geotekniska förhållanden.
• Identifiering av områden där det krävs detaljerade geotekniska utredningar inför detaljplanear-

beten.

• Riktlinjer för eventuella restriktioner med hänsyn till geotekniska förhållanden.

• Översiktlig bedömning av hur klimatförändring kan påverka de geotekniska riskerna.

Avsikten med en strategi är att ange vad som ska utredas för att ha en beredskap för detta i samband

med detaljplaneläggning. Det kan t.ex. påverka i vilken ordning man planlägger områden eller att man
samordnar utredning för flera områden. Strategin innebär också att de geotekniska säkerhetsfrågorna

kommer med tidigt i planläggningen och bygglovgivning vilket är ett stöd för att styra markanvändnmg
mot ökad säkerhet och minskade kostnader.

STATENS GEOTEKNISKA mSTITUT

Myndighetsfunktionen
~\

Christoffer With
/
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SVENSKA 
-S: KRAFTNÄT 

Generaldirektören Stockholms läns landsting 
registrator.trf@sll.se 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
stockholm@lansstvrelsen.se 
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Regional utvecklingsplan for Stockholmsregionen (RUFS 2050) och Sam
verkan och planering i östra Mellansverige (ÖMS 2050) 

Era diarienummer: TRN 2015-0015, TRN 2015-0065 samt 4011-12833-2016 

Svenska kraftnät anser att RUFS 2050, trots höga ambitioner och stor bredd, har 
mycket betydande brister. Planen saknar såväl essentiellt planeringsunderlag som 
tydliga, relevanta och uppföljbara mål. 

Svenska kraftnät efterfrågar vidare ett förtydligande kring vad som ligger till grund för 
de prioriteringar och mål som angetts och en genomlysning av vilken rådighet och 
vilka ekonomiska förutsättningar landsting/länsstyrelse/kommuner har att påverka 
och genomföra dessa prioriteringar och delmål. 

Planering inför framtidens behov och utmaningar 
I RUFS 2050 utpekas syftet att "bidra till att uppfylla nationella mål, planer och pro
gram av betydelse för en hållbar utveckling i regionen" och "ange förhållningssätt 
för regional samordning av mark- och vattenanvändning och för lokalisering av 
bebyggelse och anläggningar." 

Härvidlag måste Svenska kraftnät konstatera att planen inte tillräckligt varken beaktar 
behovet av en robust elförsörjning i regionen eller behovet av mark för tekniska an
läggningar av regional och nationell betydelse. I stället verkar Stockholmsregionens 
transportinfrastrukturbehov fått utrymme i RUFS 2050på de andra nödvändiga infra
struktursystemens bekostnad. 

På uppstartsmötet inför RUFS 2050 formulerade talare från både Stockholms stad och 
landstingets trafikförvaltning att de inte såg tillgång på mark som ett problem i regio
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nen. Svenska kraftnät delar inte denna åsikt, utan anser tvärtom att tillgång på och 
rådighet över mark i Stockholmsregionen kommer att vara en av länets stora frågor. 
Om de synpunkter kring markfrågan som framfördes på uppstartsmötet även ligger 
som utgångspunkt för RUFS 2050 ser Svenska kraftnät på detta med stor oro. 

RUFS 2050 saknar en sammanhållen regional vilja och en planering för de markbehov 
som kommande infrastruktursystem kommer att generera. Svenska kraftnät saknar 
även en dialog om vikten av att kunna underhålla, effektivisera och säkra befintliga 
tekniska försöijningssystem. Utöver ovan nämnda brister efterfrågar Svenska kraftnät 
en diskussion om mål-, resurs- och kostnadseffektivitet kopplat till de prioriteringar 
och delmål som RUFS 2050 har tagit fram. Avsaknaden av dessa underlag gör att 
Svenska kraftnät ifrågasätter RUFS 2050 som ett funktionellt planeringsverktyg. 

Tekniska försörjningssystem 
I avsnitt 7.4 Tekniska försörjningssystem avhandlas elförsörjningen på ett mycket 
knapphändigt sätt. Att Stockholmsregionens elförsörjning idag är ansträngd nämns 
överhuvudtaget inte. Och trots de omfattande investeringar som görs i stamnätet och 
regionnäten kommer detta förhållande att kvarstå till en bit in på 2020-talet. 

En fortsatt snahh befolkningstillväxt och önskemål om t.ex. nyetablering av server-
hallar kommer att medföra ytterligare behov av kapacitetsökningar. Denna stora ut
maning förbigås dock med tystnad. I stället fokuserar RUFS 2050 sitt knapphändiga 
resonemang om elförsörjningen på smarta elnät och mikroproduktion av el. Det är två 
intressanta frågor, som dock har liten relevans i sammanhanget. 

Intresseawägningar och hushållning med resurser och mark 
RUFS 2050 anger att "[...] Ett viktigt syfte med regionplanen är att redovisa avväg
ningar mellan olika intressen. Svenska kraftnät instämmer i detta men konstate
rar att fakta om pågående investeringar i stam- och regionnät för el helt saknas. 

Tillsammans med Vattenfall och Ellevio kommer Svenska kraftnät de närmaste 15 åren 
att göra miljardinvesteringar i ny infrastruktur för el i Stockholmsområdet. Investe
ringarna görs för att möta det ökande behovet av el. Merparten av investeringarna görs 
inom ramen för förnyelse- och nätförstärkningsprogrammen Stockholms ström och 
Storstockholm väst. Dessa två program bör därför lyftas in och beskrivas i RUFS 2050. 
Mer information om projekten återfinns längre ner i detta yttrande. 
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Planeringen för att möta framtida behov är inte elförsörjningens enda utmaning. 
Svenska kraftnät ser också behov av att trygga de anläggningar för produktion och 
överföring som idag finns inom länet. 

Länets aktörer ser behovet av el och nämner ofta region- och lokalnät som viktiga 
infrastruktursystem. Stamnätet synliggörs däremot inte lika ofta, utan blir snarare en 
not in my back yard-fråga. Att Svenska kraftnäts anläggningar fredas mot olämplig 
planläggning och lovgivning är en helt central fråga för regionens elförsörjning och 
behöver därför lyftas fram i RUFS 2050. 

Svenska kraftnät ser återkommande hur lokala behov går före regionens och landets 
behov vid planläggning, lov- och tillståndsgivning. Detta är oerhört allvarligt då våra 
anläggningar är essentiella för regionen. Svenska kraftnät kan inte nog poängtera vik
ten av att våra anläggningar och framtida planer synliggörs i RUFS 2050. Svenska 
kraftnäts verksamhet behöver, likväl som annan viktig infrastruktur, ligga till grund 
för de analyser och prioriteringar man här tar fram. 

Resiliens och civilförsvar 
Ett av delmålen under Huvudmål 4 - "En resurseffektiv och resilient region" utgörs av 
en kvantitativ målsättning för den totala energianvändningen i Stockholmsområdet år 
2030; "Den totala energianvändningen i Stockholmsområdet år 2030 skall uppgå till 
högst 40 TWh jämfört med dagens 50 TWh." 

Svenska kraftnät ifrågasätter om denna målsättning är realistisk - eller ens önskvärd. 
Historiskt har energieffektivisering medfört ökad och inte minskad elanvändning. 
Snabb befolkningstillväxt, utbyggd kollektivtrafik, etablering av serverhallar och elekt
rifiering av fordonsflottan driver också elanvändningen. 

Redan i dag får Svenska kraftnät tydliga signaler om ett kraftigt ökat regionalt behov 
av elenergi fram till 2030.1 termer av maximalt effektuttag kan det handla om en 
närmare 50-procentig ökning jämfört med dagens uttag. Om RUFS 2050 ska ligga till 
grund för statlig infrastrukturplanering måste planen på något sätt måste precisera/ 
kommentera vad som förväntas beträffande den framtida användningen av högvärdig 
elenergi. En avstämning med elbranschens stora regionala aktörer är här befogad. 

Om RUFS 2050 ska kunna ge erforderlig vägledning är det är viktigt att det finns en 
samstämmig uppfattning om hur elanvändningen kommer att utvecklas i regionen de 
kommande 15 åren. 
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Regeringen beslutade den 10 december 2015 att återuppta planeringen för det civila 
försvaret. Det ställer krav på myndigheter som länsstyrelsen och Svenska kraftnät att 
planera och vidta förberedelser för att skapa krishanteringsförmåga, förebygga sårbar
heter och motstå hot och risker. Försvarsmaktens behov ska kunna stödjas bl.a. när 
det gäller elförsörjning. 

Mot denna bakgrund ökar vikten av att det finns ett beredskapsperspektiv i region
planeringen. Planeringen för totalförsvarets behov påverkar bl.a. bedömning av bygg
nation, planläggning och tillståndsgivning för verksamheter i närheten av samhälls-
viktiga funktioner. Vid resonemang om resiliens bör det framgå vilka hotbilder man 
utgår från och dimensionerar för. Det är också viktigt att ha ett helhetsperspektiv av
seende all samhällsviktig infrastruktur och dess inbördes beroenden i regionen. 

Stockholmsregionens elförsörjning och pågående för
stärkning av stam- och regionnätet i området genom pro
gram Stockholms ström och Storstockholm väst. 

Stockholms ström 
Svenska kraftnät har tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Fortum/Ellevio 
tagit fram en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät genom programmet 
Stockholms ström. Tillsammans med kompletterande nätinvesteringar syftar pro
grammet till att förstärka nätstrukturen för att möta framtidens behov av säkra elleve-
ranser samt frigöra mark genom att riva vissa befintliga luftledningar. Programmet 
Stockholm ström omfattar cirka femtio delprojekt som genomförs av Svenska kraftnät, 
Ellevio och Vattenfall. 
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Nätet före Stockholms ström 
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Storstockholm väst 
Eftersom Stockholm växer behöver Svenska kraftnät tillsammans med Ellevio och 
Vattenfall kontinuerligt se över elnätet för att säkra kapaciteten. Omfattande nät
analyser och studier under 2013 - 2014 indikerade att investeringarna i Stockholms 
ström inte är tillräckliga för att långsiktigt trygga den framtida driftsäkerheten i Stock
holm. 

Den mest fördelaktiga nätlösning som Svenska kraftnät har kunnat identifiera ur ett 
stamnätsperspektiv är att planerade nätförstärkningar i Stockholms ström slutförs och 
att stamnätet därtill förstärks ytterligare i regionens västra delar. Det sistnämnda in
nebär att ledningarna Odensala - Överby - Beckomberga - Bredäng - Kolbotten samt 
Hamra - Överby uppgraderas från 220 kV till 400 kV. Storstockholm väst är benäm
ningen på dessa tillkommande förstärkningar som kommer att göras av Svenska kraft
nät. Totalt ingår tio projekt i programmet. 

Tidplaner för Stockholms ström och Storstockholm väst 
Stockholmsområdet växer i mycket snabb takt, varför det är stort fokus på att genom
föra planerade förstärkningar så snabbt som möjligt. Programmen Stockholms ström 
och Storstockholm väst beräknas vara avslutade 2027. 
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Nätet efter Stockholms ström och Storstockholm väst 
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Samverkan och planering i Östra Mellansverige (ÖMS 2050) 
I likhet med RUFS 2050 missar ÖMS 2050 att tydliggöra elförsörjningens betydelse 
och därmed skapa förutsättningar för den framtida elinfrastrukturen. 

Övrigt 
Svenska kraftnät vill slutligen informera Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i 
Stockholms län om att uppgifter om Svenska kraftnäts anläggningsobjekt finns att 
hämta via Geodataportalen www.geodata.se Här finns geografisk information om 
ledningar, stolpar och stationer samt uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel 
etc.) och spänningsnivåer. 

En övergripande information om Svenska kraftnäts planering för stamnätet framgår av 
Nätutvecklingsplan 2016 - 2025, som finns att ladda ner från Svenska kraftnäts hem
sida www^vlcse 
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Beslut om detta remissvar har fattats av generaldirektören Mikael Odenberg efter fö
redragning av samhällsplaneraren Anna Ekstedt. Programledaren Kristina Bredin, 
kraftsystemanalytikern Martin Ranlöf, projektledaren Lotta Johansson och tillstånds
handläggarna Helene Boström och Charlotte Norrländer har deltagit i ärendets slutliga 
handläggning. 

Affärsverket svenska kraftnät 

Ann-Christine Adler 
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Yttrande från Södertörns högskola över remissen gällande RUFS 2050  
 

Södertörns högskola har inbjudits att yttra sig över ”Regional utvecklingsplan för 

Storstockholmsregionen RUFS 2050” till Länsstyrelsen i Stockholm. 

Sammanfattning 

Enlig Södertörns högskola behöver RUFS 2050 kompletteras 

- när det gäller det internationella perspektivet, 

- med en tydligare beskrivning av de akademiska lärosätenas roll i utvecklandet av 

storstockholmsregionen, samt 

- med en bättre beskrivning av behovet av humanvetenskaplig kunskap i utvecklandet 

av storstockholmsregionen 

 

Allmänt 

Visionen för RUFS 2050 är att stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva 

storstadsregion ligger väl i linje med Södertörns högskolas vision att genom 

forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal och vår tids stora frågor bidra till 

omställningen till ett hållbart samhälle.  

De sex utmaningar som presenteras i RUFS 2050, och som ligger till grund för de mål och 

strategier som ska uppnås, har en stark relevans. Högskolan ser positivt på det samlade grepp 

på hållbar utveckling som präglar målsättningarna. RUFS 2050 kommer att vara en viktig 

orienteringspunkt för högskolans strategiska förändrings- och utvecklingsarbete. 

Samrådsförslaget utgör en god bas för nästa regionala utvecklingsplan, men behöver 

kompletteras på ett par punkter.  

Det internationella perspektivet 

Idag, i än högre grad än tidigare, är kunskap i alla dess former som en central beståndsdel i 

den ekonomiska utvecklingen. Länder som bättre utvecklar sina kunskapstillgångar redovisar 

en bättre ekonomisk utveckling. Verksamheter som har tillgång till bättre kunskap 

konkurrerar ut verksamheter med sämre kunskap. Individer med bättre kunskap får mer 

välbetalda arbeten. Detta har resulterat i att ”kunskapsinvesteringar” vuxit snabbare än 

fysiska investeringar i de flesta OECD-länder under de senaste decennierna. I det nya 

framväxande kunskapssamhället spelar utbildning och forskning en nyckelroll. Ett resultat av 

de nya förutsättningarna är att den högre utbildningen och forskningen för närvarande 

genomgår stora förändringar runt om i världen. Den svenska utbildningen och forskningen 

utgör här inget undantag.  

Globalisering och internationalisering binder samman världens ekonomier. Samtidigt kan vi se 

en ökad betydelse av de lokala och regionala miljöerna, eftersom geografisk närhet är viktig 
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för möten och kommunikation mellan människor som utvecklar, förmedlar och använder 

kunskap och teknik.  

Omvärlden är närvarande men samtidigt inte närvarande i RUFS 2050. Något av en paradox. 

RUFS 2050 innehåller till exempel ingen skarp analys av omvärldens inverkan på den 

regionala utvecklingen. Det saknas en bredare omvärldsanalys. Detta hade varit till stor hjälp i 

en framtida dialog mellan olika aktörer.   

Akademins roll 

Södertörns högskola tillkom bland annat för att Stockholmsregionen redan i slutet av 1980-

talet var underförsörjt med utbildningsplatser. Därtill fanns en önskan om att öka övergången 

till högre studier samt höja kunskapsnivån i de södra delarna av Storstockholmsregionen. 

Södertörns högskola bidrar idag med forskning och utbildning i interdisciplinära 

kunskapsmiljöer – enskilt eller i samverkan med andra lärosäten och aktörer – till såväl 

kunskapsbaserad utveckling som kompensförsörjning och välutbildad arbetskraft i 

Stockholmsregionen och annorstädes. Högskolans profilering mot Östersjö- och 

Östeuropaforskning tillkom i syfte att stärka Stockholmsregionen som kunskapsnod i 

Östersjöområdet. 

Högskolan saknar i RUFS 2050 en precisering av de akademiska lärosätenas roll i utvecklandet 

av storstockholmsregionen. Ska regionens universitet och högskolor huvudsakligen leverera 

utbildning och forskning (med möjlighet till prioriteringar) eller finns det andra särskilt viktiga 

områden inom den så kallade kunskapstriangeln (samspelet mellan utbildning, forskning och 

innovation) som lärosätena bör verka inom för att bidra till regionens utveckling? 

Behovet av humanvetenskaplig kunskap – människan i fokus 

Högskolan ser anledning att påtala behovet av humanioras och samhällsvetenskapernas 

betydelse för Stockholmsregionens utveckling. Humanvetenskaplig kunskap kommer att vara 

avgörande för att planens mål och strategier ska kunna förverkligas. De humanistiska och 

samhällsvetenskapliga disciplinerna ger kunskap om och förståelse för de faktorer och 

processer som lett fram det moderna storstadssamhällets specifika organisationsform. Detta 

måste grunda sig på en i första hand historisk samhällsvetenskaplig analys – på ett studium av 

de förändrade betingelserna för Storstockholms utveckling och tillväxt. En historisk och 

samhällsvetenskaplig analys ger helt enkelt en vida bättre förståelse för de aktuella problem vi 

står inför, än vad någonsin en rent empiriskt faktasamlande och sambandskonstaterande 

analys i nuet kan ge. För en region med ambition att vara en betydelsefull kunskapsregion i 

Europa (och med hållbarhets- och miljöfrågor i fokus) är stark humanvetenskaplig utbildning 

och forskning nödvändig. Dessa utbildnings och forskningsområden är bland annat viktiga för 

att fullt ut med kraft kunna tillvarata nya idéer och förnyelseförmåga (innovationskraft), för 

att stärka befintliga och nya verksamheter (framtidens arbetsmarknad), för att frigöra 

individers livschanser och för att motverka bland annat segregation och utanförskap. 

Ovanstående perspektiv saknas i RUFS 2050 och utvecklingsplanen borde bättre lyfta fram de 

akademiska ämnenas roll i Storstockholms utveckling.  
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Stockholms läns landsting 
 
  

Yttrande över regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050  

Inledning 
Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill 
läsa vidare på högskola, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en 
gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer 
utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. UHR ansvarar 
också för att främja breddad rekrytering till högskolan och för att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter.  

Breddad rekrytering bör vara en tydlig del av RUFS 2050  
UHR delar uppfattningen att kapaciteten inom den högre utbildningen i regionen 
bör öka. Myndighetens bedömning är dock att RUFS 2050 inte i tillräcklig 
utsträckning beaktar att olika grupper är underrepresenterade på 
Stockholmsregionens universitet och högskolor, även om ett stort arbete med 
breddad rekrytering bedrivs av regionens lärosäten. 1  
 
UHR är positivt till inriktningen i RUFS 2050 att stärka inkluderingen och att skapa 
trygga uppväxtvillkor och möjlighet till etablering i arbets- och samhällslivet och 
att alla ska nå behörighet till gymnasieskolan. UHR är också positivt till målen att  
öka kvaliteten och genomströmningen i regionens grundskole- och 
gymnasieutbildning samt att stimulera till könsneutrala studieval. Det är vidare 
positivt att en prioriterad åtgärd i RUFS 2050 är att öka insatserna för 
språkutbildning och validering för utlandsfödda. Det är likaså positivt att 
arbetsgivare och utbildningssamordnare i regionen konstateras ha ett ansvar för 
att utveckla digitala mötesplatser. 
 
Att RUFS 2050 inte aktivt använder breddad rekrytering i sin analys begränsar dock 
den strategi som läggs fram för hur inkludering ska uppnås. I det fortsatta arbetet 
bör därför en tydlig satsning på breddad rekrytering ingå som inte bara fokuserar 

                                                           
1 Universitets- och högskolerådet (2016) Kan excellens uppnås i homogena 
studentgrupper?, sid 132, 140 och 142. 
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på könsneutrala val utan även lägger vikt vid andra underrepresenterade gruppers 
rekrytering till högre utbildning. 
 
UHR vill också betona betydelsen av att åtgärder för detta sätts in tidigt i 
utbildningssystemet. Nyare utbildningsforskning tyder på att om tanken på 
högskolestudier väckts före 14 års ålder ökar sannolikheten för att personen i fråga 
ska gå vidare till högskolestudier.2 Det är därför viktigt att  RUFS 2050 tar fram fler 
konkreta mål och åtgärder för hur alla led i utbildningssystemet ska bidra till  
breddad rekrytering för att skapa den socialt, ekonomiskt hållbara, resilienta och 
inkluderande Stockholmsregion som RUFS 2050 eftersträvar. För att lyckas i detta 
behöver regionens problem med breddad rekrytering adresseras konkret redan 
nu. 

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av stabschef Ulrica Engström Nilsson efter 
föredragning av biträdande stabschef Magnus Hjort. I handläggningen har även 
utredarna Peter Barck Holst, Aleksandra Sjöstrand och Carina Hellgren medverkat. 
 
 
 

                                                           
2 Anders, Jake och Micklewright, John (2015) Teenagers’ expectations of applying to 
university: How do they change? Education Sciences 5:281-305. 
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