
Kristdemokraterna i Stockholms stad 

 

REMISSVAR - Samrådsförslag för ny regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen 2050 

 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har på uppdrag av Landstingsfullmäktige utarbetat ett 

förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Kristdemokraterna i 

Stockholms stad lämnar här sitt remissvar på det samrådsförslag som gått ut. Svaret är 

strukturerat så att det inleds med några övergripande synpunkter, följt av synpunkter 

uppdelade utifrån vart och ett av de fyra målen i samrådsförslaget. 

 

Övergripande synpunker på den Regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen 2050: 

- Vi vill se ett utvecklat resonemang om den sociala dimensionen i samhällsbyggnaden. 

Att bygga stad är svårt men att bygga samhälle är svårare. Civilsamhället måste 

tillåtas att ta plats i de snabbt växande bostadsområden som nu växer fram. 

Misslyckas vi med detta så skapar vi samhällen utan gemenskap och identitet. 

Integration kräver variation i bostadsutbudet. 

- Arkitekturen behöver också lyftas fram tydligare som en viktig komponent i RUFS. 

När så mycket byggs samtidigt så riskerar vi annars en alltför monoton utveckling. 

Det är viktigt att skapa trivsamma, varierade och hållbara livsmiljöer. 

- Vi vill att RUFS bättre inkluderar perspektiv som tar hänsyn till regionens befolkning 

i alla åldersgrupper. Barnkonventionen kommer att bli lag i Sverige. 

Samhällsplaneringen behöver ske med barnperspektiv och likaledes ta hänsyn till 

behoven hos en åldrande befolkning i regionen, när allt fler lever allt längre. Våra nya 

bostadsområden skall präglas av tillgänglighet för såväl personer med 

funktionsnedsättning som äldre.  

- Om Stockholm ska vara en av Europas attraktivaste regioner så behöver 

regionsamarbetet inom EU lyftas fram tydligare i RUFS. Östersjöområdets betydelse 

för Stockholm är stor och detta behöver också betonas tydligare. 

  

Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö 

- Vi saknar ett delmål om regionens utlandsförbindelser. Ett kort resonemang förs om 

detta i texten, och vi skulle önska att det följs upp med ett konkret och mätbart 

delmål. 



- Bra flygförbindelser med de viktigaste städerna i vår omvärld är en förutsättning för 

regionens tillväxt givet dess geografiska placering, ett uttalat delmål för detta vore på 

sin plats. 

- Vi skulle även vilja se ett mål om regionens hamnar och färjeförbindelser med 

strategiska destinationer i andra länder. 

- Vi vill att RUFS i större utsträckning tar hänsyn till de bostadsönskemål som finns i 

befolkningen i stort. Undersökningar visar att en överväldigande majoritet av 

Stockholmarna vill äga sitt eget boende, och en stor andel vill därtill helst bo i 

småhus. När regionen växer bör planeringen ske med respekt för hur människor vill 

bo, både avseende upplåtelseformer och bostadstyper. En bättre balans mellan 

byggandet av nya lägenheter och nya småhus bör eftersträvas på regional nivå för att 

på bästa sätt möta den efterfrågan som finns. 

- En god livsmiljö är en trygg livsmiljö. Vi saknar ett mål om ökad trygghet.  

 

Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

- Delmål 1, om att alla elever ska nå behörighet i gymnasieskolan, hör bättre hemma 

under Mål 3.  

- Nulägesbilden som ges i delmål 3 om lika lön för lika arbete är inte applicerbar, 

eftersom den hänvisar till medelinkomst och medianinkomst generellt, och inte 

jämför lönerna inom de separata yrkesgrupperna. Bör ändras.  

- Skrivningen om att könsfördelningen bland politiker ska vara 50/50 (delmål 4) är 

olycklig. Skulle skrivningen tolkas bokstavligt så skulle en del politiska församlingar i 

länet aktivt behöva justera ned antalet kvinnor eller män för att hamna på just 50%, 

vilket vore emot grundläggande demokratiska principer om att medborgarna avgör 

vilka som ska representera dem. 

- Delmålen är generellt sett alltför snävt hållna kring just jämn fördelning mellan 

könen. Vi saknar mål som mäter villkoren i regionen för personer med 

funktionsnedsättning, inkluderande av elever och vuxna med sociala eller 

neuropsykiatriska problem, att förhindra negativ särbehandling på grunder som 

sexuell läggning och identitet, religiös tillhörighet eller etnicitet, etc.  

 

Mål 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion 

- Vi saknar ett tydligt innovations- och företagsperspektiv bland delmålen. Exempel på 

värden som går att följa upp är att mäta antal patent per person, antalet 

nyetableringar i regionen, antalet huvudkontor, etc. 



- Vi efterlyser också delmål för näringslivets förutsättningar i regionen, såväl för 

tjänsteproduktion som för handel och tillverkningsindustri. Vad krävs för att få fler 

företagsetableringar i regionen? 

- Delmålen är väl hårt fokuserade på just kunskapsintensiva arbeten. Vi skulle efterlysa 

ett kompletterande resonemang om de enkla jobbens stora betydelse för ekonomisk 

tillväxt och social integration i regionen. 

- I regionen finns gles- och landsbygd som bidrar till tillväxten inom de gröna 

näringarna och turismnäringen samt genom en bred flora av småföretag. Detta anser 

vi behöver lyftas fram tydligare, liksom ett tydligare resonemang om samverkan 

mellan glesbygd och stad. Det ömsesidiga beroendet mellan stad och landsbygd 

behöver belysas bättre. 

- Stockholm är nav för Sveriges kulturella och kreativa näringar. Ett delmål skulle 

kunna vara ökad tillväxt inom dessa näringar, exempelvis svensk musikexport.  

 

Mål 4: En resurseffektiv och resilient region 

- Vi ställer oss frågande till värdet av det sista delmålet om att förkorta längden på den 

genomsnittliga bilresan. Ett mer relevant mål vore ökad kollektivtrafikanvändning i 

regionen, vilket i sig skulle leda till minskat antal – men inte nödvändigtvis förkortade 

– bilresor. 

- Elbilar och elektrifierade transportfordon utvecklas i snabb takt, samtidigt som 

batterikapaciteten ökar och kostnaden för batterierna sjunker. Det är sannolikt att 

vägtransporterna kommer att tas över av elektrifierade fordon under planens 

giltighetstid. Denna övergång kommer att ställa krav på samhällsbyggnadsprocessen, 

vilket skulle behöva speglas tydligare i utvecklingsplanen.  

- Kristdemokraterna vill se ett mål för destinationsladdning vid bostad och 

arbetsplatser.  

- Parallellt med den utvecklingen av batteritekniken så sjunker priset på solceller. Så 

kallade microgrid-lösningar med solceller på tak kopplade till batterier, för att jämna 

ut dygnsförbrukningen av energi är viktiga komponenter i framtidens 

energiförsörjning. Kristdemokraterna vill se ett resonemang kring solenergins 

betydelse för att förebygga klimathotet. 
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