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Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande: 

 

Yttrande 
 

Övergripande 

Den regionala utvecklingsplanen är en kombination av regionplan och utvecklingsprogram 
med tydlig fysisk förankring i geografin. Samrådsförslaget är både generellt och strategiskt. 
Den genomsyras av dialog och tätt samarbete mellan kommuner och Stockholms läns lands-
ting. Arbetssättet med framtagande av modeller och tidshorisonter ger tydliga bilder av olika 
utvecklingsscenarier för Stockholmsregionen. Planförslaget framstår i sin helhet som ambi-
tiöst, sammanhängande och väl genomarbetat. En konsekvens av detta är att det därmed 
också blivit omfattande och krävande att tillgodogöra sig. Det vore därför önskvärt med en 
kortversion av planen, en lättillgänglig sammanfattning som lyfter fram och motiverar vision, 
mål och strategier.  

Specifikt 

Bostadsförsörjning och bebyggelse 

Utmaningarna inom området bostadsförsörjning påminner i mångt och mycket om de utma-
ningar som MalmöLundregionen och Öresundsregionen står inför. Det är positivt att man i 
samrådsförslaget trycker på behovet av att stärka sambanden mellan bebyggelseutveckling 
och utbyggnad av kollektivtrafiken. Likaså är det positivt att man, precis som i Malmö, anser 
att man måste planera för ett varierat bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen genom att 
blanda bostäder med service och arbetsplatser, men också att blanda olika upplåtelseformer. 
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Malmö stad instämmer i att en tät bebyggelsestruktur ger förutsättningar för att utveckla 
både urbana värden, naturvärden och en effektiv och hållbar kollektivtrafik. En förtätning av 
tätorter framför ianspråktagande av ny mark motverkar utglesning av städer samtidigt som 
det värnar om det öppna landskapet. 

Samtidigt innebär en förtätning av stadsmiljön och en funktionsblandad bebyggelse utma-
ningar både vad gäller bullernivåer och luftkvalitet. Hälsoeffekterna på grund av buller, luft-
föroreningar och partiklar är bland annat högt blodtryck, stroke, diabetes men även demens 
och havandeskapsförgiftning och bedöms enligt WHO medföra stora antal förlorade lev-
nadsår. När det gäller den fysiska miljöns påverkan på individer och hushåll behöver mål, åt-
gärder och förhållningssätt kompletteras med tydliga skrivningar avseende närrekreation, so-
cialt kapital, luftkvalitet och buller för att minska riskerna att hälsofrågorna faller bort i 
kommande planerings- och investeringsbeslut. Malmö stad anser att det skulle vara en styrka 
om konsekvenserna för folkhälsan kunde beskrivas tydligare.  

Infrastruktur 

Infrastrukturen har stor betydelse för möjligheterna till utveckling av regionen och näringsli-
vet. Samtidigt behöver transportsystemet miljöanpassas i större utsträckning. I likhet med 
Stockholmsregionen står Malmö och MalmöLundregionen inför stora infrastrukturutma-
ningar och det är intressant för Malmö stad att följa Stockholmsregionens infrastrukturplane-
ring. 

Vad gäller höghastighetsjärnvägen så lyfts i förslaget vikten av bra sammanlänkning med den 
regionala och lokala transportinfrastrukturen fram samt att den behöver kopplas till både 
Stockholms central och Arlanda för att nå sin fulla potential. Dessa argument är samma som 
Malmös med kopplingarna till det regionala tågsystemet och vikten av koppling till Copen-
hagen International Airport för att maximera en eventuell satsning på höghastighetstågsy-
stem. 

RUFS 2050 lyfter även fram att för att kunna uppnå målsättningen om att Stockholmsreg-
ionen ska vara utan klimatpåverkande utsläpp år 2050 så krävs en transportsnål samhällsut-
veckling, teknikutveckling och energieffektivisering samt en satsning på förnybar energi. 
Dessa utgångspunkter gäller även för Malmö och Öresundsregionen. 

Avslutningsvis ser vi att storstadsområdena Malmö, Stockholm och Göteborg har flera ge-
mensamma och liknande utmaningar och här kan vi lära av varandra hur vi löser dessa inom 
t ex framtidens hållbara transportsystem, bostadsförsörjning mm.  
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Ordförande 

 

 Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Sekreterare 

 

 Pia Kanold 
 
 
I ärendet har Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Roko 
Kursar (L) anmält att de avser inkomma med en gemensam reservation. 
 


