
 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - 

RUFS 2050 - remissvar samrådsförslag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörnskommunernas gemensamma 
remissvar som sitt remissvar på Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 

Sammanfattning 
Södertörnskommunerna tycker att: 
  

• 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.  

• 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.  

 
Södertörnskommunerna deltar gärna i det fortsatta arbetet med att utveckla 
RUFS 2050 till ett fungerande kontrakt om Stockholmsregionens utveckling. 

Ärendet 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ut Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen (RUFS 2050) på samråd och remiss fram till den 30 
september 2016. 
 
Under samrådstiden anordnades flera aktiviteter både för berörda politiker och 
tjänstemän i länet för fördjupad information, och den 17-18 augusti 2016 



träffades kommunstyrelsernas ordförande samt kommundirektörer på Södertörn 
för att diskutera ett utkast till gemensamt remissvar för RUFS 2050 som 
Södertörns planeringschefer arbetat fram under sommaren. Planen är att 
kommunstyrelsen beslutar remissvaret vid sammanträdet den 3 oktober 2016, 
vilket landstinget godtagit. 
 
Södertörnskommunernas gemensamma remissvar framgår av bilaga 2. 
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1. Samrådsförslag RUFS 2050 
2. Södertörnskommunernas gemensamma remissvar 
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