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Samrad om nasta regionala utvecklingsplan f6r 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 


Forslag till beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att: 


Godkanna Sodertornskommunernas forslag till gemensamt yttrande over Regional 
Utvecklingsplan for Stockholm —RUFS 2050 


Godkanna kommunstyrelseforvaltningens forslag till yttrande som Nynashamns kommuns svar 
pa samradet. 


Arendet 
Stockholms lans landsting har tagit fram ett samradsforslag for nasta regionala utvecklingsplan 
for Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen ska vara regionens 
gemensamma kontrakt och peka ut riktningen for var region. Utvecklingsplanen Jigger till grund 
for 4%751 den fysiska planeringen som tillvaxtarbetet i regionen. Samradsforslaget utgar fran den 
nuvarande planen, RUFS 2010. Med en foranderlig omvarld, ny kunskap och behov av stone 
tydlighet, prioritering och kraftfullare genomffirande innebar samradsforslaget anda en hel del 
fOrandringar. 


Landstingets tillvaxt- och regionplanenamnd beslutade den 22 mars att skicka ut 
samradsforslaget pa remiss under perioden 8 april — 30 september 2016. Nynashamns kommun 
yttrar sig dels genom Sodertornkommunernas gemensamma yttrande, dels genom detta, egna 
yttrande. 


Kommunstyrelsens presidium har aven vid mote den 12 maj framfort overgripande synpunkter 
till landstingets tillvaxt- och regionplanenamnds presidium. Minnesanteckningar fran det motet 
bifogas. 


Synpunker pa samradsunderlaget 
Som overgripande synpunkt vill Nynashamn framhalla vikten av att RUFS anger en tydlig 
inriktning for hela Stockholmsregionens utveckling. Utvecklingsplanen bor vara den enda 
utgangspunkten fOr utvecklingen av Janet och sarskilt da det galler betydande investeringar for 
samhallet som den statliga infrastrukturplaneringen och lansplaneringen. Nar statliga 
investeringar och kollektivtrafik utvecklas utanfor RUFS strategier innebar det en underminering 
av planens trovardighet. Exempel pa detta är Stockholmsffirhandlingen och 
Sverigeforhandlingen. 
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I fOrslaget till RUFS 2050 finns forslag till mai, delmal, atgarder och forhallningssatt fOr att 
starka genomforandet. Det är en bra ansats med tydligare mal an tidigare men det saknas tydliga 
adressater och vilka krav det staller pa framtida processer. Vem ska goras ansvarig om malen 
inte nas? Delmal pa relativt lang sikt synliggor vad som är viktigt for regionen. 


RUFS 2050 är inte en genomforandeplan eller handlingsprogram men planen bor anda peka ut 
hur den ska och kan anvandas och framfdrallt hur man kan halla fast vid den samlade 
gemensamma inriktningen aven ndr nya fragor uppstar. 


Det kravs en tydlig kraft i regionen for att motverka centralisering, planforslaget visar inte pa 
den kraften. Landstinget bor vara den ledande kraften och offentlig service, hogre utbildning, 
forskning, smart specialisering och innovativa miljoer behover vara etablerade i 
kranskommunerna och inte centraliseras till Stockholms innerstad. Det är av storsta vikt att de 
regionala stadskarnoma aven har kopplingar till omlandet med angransande kommuner, 
landstinget bor tydliggora vilka forvantningarna är ph kommuner och andra aktorer i 
utvecklingen av de regionala stadskarnorna. Vad has Nynashamns invanare att vinna pa att 
Haninge är en regional stadskarna? 


Den fysiska stnikturen, liksom &rig syn pa geografiska sammanhang i utvecklingsplanen anger 
Nynashamn som en utpost i lanets ytterkant. Det finns ingen beskrivning av sambandet med 
Gotland, samt Polen och Lettland och det stora flodet av gods och passagerare som genereras av 
fhrjetrafiken. Om geografin bade beslcrivits ph det, mer sanningsenliga sattet, hade bristen i 
transportinfrastruktur blivit synlig. 


Byggandet av Stockholm Norvik hamn, regionens nya storhamn fdr rullande gods och containers 
pa Norvikudden i Nynashamn bar just inletts efter en langdragen domstolsprovning. Hamnen 
beraknas vara i drift ar 2020. En stone och okande andel av regionens gods kommer att anlanda 
via Nynashamn under planperioden, Nynashamns kommun anser att Stockholm Norvik hamn 
bor ha en mer framtradande roll i planunderlaget. 


Det finns en overgripande malsattning att transporter ska minska men det gar inte att bortse ifran 
att det kommer att bli fler transporter i regionen och till och fran Nynashamn. Fragan om 
godstransporter är generellt daligt belyst och behover utvecklas infor antagandet av planen. 


For Nyndshamns del, med stor andel arbetspendling till regionens karnor och med stor och 
Olcande genomfart av gods- och persontransporter är det viktigt med val utformade tvargaende 
kopplingar. I forslaget presenteras endast koppling genom stombusslinje. Gang — och 
cykelstraket kan utvecklas i en tvargaende forbindelse till Sodertalje. Det är angelaget och 
bradskande att paborja byggandet av Tvarforbindelse Sodertorn samt att genomfora 
trafiksakerhetshojande atgarder pa vag 225 och att dessa atgarder ingar i lansplanen. 


Social hallbarhet skapas i ett samspel mellan fungerande Overgripande strukturer. Hdr spelar 
kollektivtrafiken en viktig roll for att skapa en region med mer rattvis tillgang till bostader arbete 
och fritid. En val utbyggd kollektivtrafik kan ses som en forutsattning fir en fungerande 
arbetsmarknads- och skolregion och är kanske den viktigaste faktorn for social integration och 
social rattvisa samt for miljomassigt hallbar utveckling. 


Ett mer jamlikt satt att se pa trafikforsorjningsnormen som utgar fran sociala analyser, 
boendevillkor och segregationsfragor behovs. Kollektivtrafikplaneringen behover forutom 
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kortare restider och minskade fysiska utslapp ocksa fokusera pa behovet av att binda samman 
omraden med olika identitet. Val utbyggd kollektivtrafik är ocksa ett viktigt incitament for 
fOretag nar det galler att valja plats fOr att etablera verksamheter, utveckla bostader, 
stadsmiljokvaliteter och boendeservice. 


FOr att kollektivtrafiken battre ska kunna stodja en hallbar utveckling maste det finnas goda 
mojligheter till palitlig mobiluppkoppling, hog driftsakerhet och god turtathet. Tvarforbindelser i 
kollektivtrafiken, aven i lanets yttre delar är en nodvandighet for att utoka arbetsmarknaden, och 
Oka tillgangen till hogre studier, forskning och fOr att nã specialistfunktioner inom t ex 
vardsektorn. 


Det är bra all landstingets eget ansvar har lyfts upp som en viktig pusselbit i genomfOrandet. Om 
kontraktet pa ett annu tydligare satt ska kunna uppratthallas behOver landstingets egna 
verksamheter ph ett tydligare satt kopplas till den fortsatta processen. Befolkningstillvaxt maste 
ses i ett sammanhang tillsammans med miljo och befolkningens halsa. 


Nynashamn är en kommun som satsar mycket pa strategiskt, fdrebyggande folkhalsoarbete. Det 
firms en klar koppling mellan halsa och social integration. Arbete, studier, sociala natverk, 
tillgang till kultur och fritidsverksamheter har stor paverkan pa befolkningens halsa. Nara 
tillgang till sjuk- och tandvard och annan samhallservice som t ex arbetsformedling, 
forsdkringskassa är viktigt fOr att skapa social hallbarhet och darigenom minskade 
halsoskillnader. Det är darfor viktigt att lanets fysiska struktur skapar fOrutsattningar for detta. 


Skolan har en avgorande betydelse fOr barn och ungdomars mojligheter och livssituation senare i 
livet. Andelen elever som lamnar grundskolan med betyg som ger behorighet till ett nationellt 
gymnasieprogram varierar stort mellan lanets kommuner. Regionen behover starka sin 
samordning for att Oka utbildningarnas resultat och fOr att framja en langsiktigt hallbar 
kompetensfdrsorjning och forutsattningar for matclming pa arbetsmarknaden. Om 
tillgangligheten till utbildningsprogram och inriktningar ska vara hog i regionen kan det inte 
langre vara varje huvudmans egen angelagenhet. 


Landsbygdens forutsattningar och utveckling är en prioriterad fraga for Nynashamns kommun. 
Den hallbara landsbygdutvecklingen fOrutsatter fungerande samhallen, god tillganglighet med 
kollektivtrafik, fungerande digitala losningar och fungerande VA losningar. Detta belyses i 
remissunderlaget och den utpekade strukturen for landsbygden, noden Osmo samt ovriga 
tyngdpunkter overensstammer med kommunens 8versiktsplan. 
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Nyndshamns stad har en hamn i anslutning till Nynashamns station som är viktig for skdrgarden 
dad& bor Nyndshamn utpekas som en replipunkt for skdrgardstrafiken. Skdrgardstrafiken kan 
utokas med fler linjer som battre binder samman Nyndshamn med Stockholms sodra skargard 
som Uto, Arsta havsbad och Landsort. I Nyndshamn ska det fortsattningsvis finnas kajfdsten och 
lastbryggor for arbetsfartyg sá att lastning och lossning kan ske. Gasthamnen kan utvecklas med 
fler bdtplatser. 


Birgitta Elvas 	 Anna lund 
kommunchef 	 planeringschef 


Bilaga: RUFS 2050, avstamning Nyndshamns kommun och Stockholms lans landsting 
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Sodertornskommunernas synpunkter pa RUFS 2050 


Stocicholms lans landsting bar tagit fram ett samradsforslag for nasta 
regionala utvecklingsplan fOr Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den 
regionala utvecklingsplanen ska vara regionens gemensamma kontrakt och 
peka ut riktningen for var region. Utvecklingsplanen jigger till grund for saval 
den fysiska planeringen som tillvaxtarbetet i regionen. Samradsforslaget utgar 
fran den nuvarande planen, RUFS 2010. Med en foranderlig omvarld, ny 
kunskap och behov av stone tydlighet, prioritering och kraftfullare 
genomforande innebar samidsforslaget arida en hel del forandringar. 


Sodertornskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynashamn, Salem, Sodertalje och Tyreso) bar, utifran Sodertorns 
utvecklingsprogram och sitt mangariga samarbete, tagit fram det har 
gemensamma remissvaret for samradsfOrslaget RUFS 2050. Kommunerna 
lamnar ocksa egna kompletterande synpunkter. 


Siidertornskommunemas synpunkter i sammanfattning 
Sodertornskommunerna vaxer starkt med fler bostader och medborgare, fler 
foretag och fler jobb. Vi utvecklar langsiktigt fyra regionala stadskarnor i en 
sammanhallen regional struktur och spelar en viktig roll for 
huvudstadsregionens utveckling. 


Den regionala utvecklingsplanen har en viktig funktion genom att ge 
styrsignaler till offentliga organisationer och marknadssignaler till 
kommersiella aktorer. Manga aktorer ska mobiliseras till gemensamma aktiva 
handlingar for att Stockholmsregionen ska klara utmaningarna infdr 
framtiden. RUFS 2050 kan bli battre. 


Utvecklingsplanens principiella upplagg med vision, utmaningar, langsiktiga 
mal, delmal och atgarder är bra. Men de tjugotva tidsatta delmalen är for 
manga och maste matcha de overgripande malen bate och mer begripligt. 
De tjugoatta prioriterade atgarderna är ocksa fOr manga, de behover vara 
kopplade till delmalen och tydligt rikta sig till viktiga aktorer. 
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Utvecklingsplanen behover fa en tydligare inriktning ph ekonomisk 
utveckling genom att avhjalpa begransningarna ph arbetsmarknaden. Det 
handlar bland annat om kompetensutvecklingen for flyktingar, strukturell 
diskriminering ph arbetsmarknaden och skolghngen Rir barn och unga. 


Regionen behover en stark utveckling av alla regionala stadskamor och deras 
nara omland. RUFS strukturbild fran 2010 motsvarar fortfarande bast 
Stockholmsregionens behov av en balanserad utveckling. Varje stadskarna 
har sina egna, unika drivkrafter for utveckling och bor vaxa utifran dessa, 
stdrkta av offentliga investeringar. Utvecklingsprogrammet behover bli 
tydligare. 


Samrhdsforslaget innehaller riktlinjer och fOrhallningssdtt for resor och 
transporter, men den samlade bilden är oklar. Utvecklingsplanen maste 
innehalla en tydligare langsiktig trafikstrategi, fOr hela perioden fram till hr 
2050. Det galler inte minst gods- och varutransporter. 


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


Sodertomskommunema bidrar kraftfullt till regionens utveckling 


Sodertorns tillvaxt bygger pa en gemensam vision 


Sodertornskommunerna har ett mangarigt samarbete om regionala 
utvecklingsfragor och har ocksh fordjupat det genom Sodertoms 
utvecklingsprogram. Grunden är den gemensamma visionen 
"Kommunema ph Sodertorn är en attraktiv del av Stockholm-
Mdlarregionen, med en halv miljon invanare, som med tillväxt, mangfald och 
handlingskraft skapar livskvalitet och en langsiktig hallbar utveckling". 


Sodertornskommunerna planerar och arbetar sedan Fang tid i linje med den 
regionala utvecklingsplaneringen. En viktig del är utveckling och utbyggnad 
av de fyra regionala stadskamoma — Werth*, Flemingsberg, Kungens 
kurva-Skdrholmen och Haninge stad. Utbyggnaden av de regionala 
stadskarriorna starker majligheterna till en sammanhallen och hallbar region. 
Med ett okat utbud av bostader, arbetsplatser och utbildning i de fyra 
stadskdmorna okar mojligheterna till en integrerad bostads- och 
arbetsmarlcnad. Utrymme och mojligheter skapas da ocksh for de funktioner 
som bor finnas i den centrala delen av huvudstaden. En shdan utveckling 
starker hela regionens konkurrenskraft. 


Tillganglighet och framkomlighet är avgorande for att binda ihop regionen 
och 11 de regionala stadskdmoma. Flera malpunkter och tvdrforbindelser i 
regionen skapar ett robustare transportsystem som battre thl storningar. 
Med utvecklade regionala stadskamor ph, Sodertorn blir trafikstrommarna i 
regionen battre fordelade och kapaciteten i transportsystemet blir battre 
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utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgangligheten till viktiga 
malpunkter blir battre. Den ldngsiktiga inriktningen ska vara att de regionala 
stadskamorna knyts samman med attraktiv spdrtrafik. I avvaktan pa det bOr 
stombusstrafik skapas mellan kamorna. 


Att utveckla och starka de regionala stadskdrnorna med bostader, 
arbetsplatser, utbildning, service och annat utbud - tillsammans med 
utbyggnad av infrastruktur for gang, cykel, kollektivtrafik och vagtrafik är 
langsiktiga processer som kraver uthallighet och samarbete kring en 
gemensam vision. 


Siidertorn vaxer starkt med fler bostader, fler fiiretag och fler jobb 


Sodertorn vaxer kraftfullt i linje med den gemensamma visionen fOr regionen. 
Sodertiirnskommunerna har for ndrvarande en hog befolkningstillvaxt. Urn 
SOdertorn yore ett eget Ian skulle vi vara det tjarde storsta Idnet i Sverige och 
aven ha haft den fjarde storsta befolkningstillvaxten 2015. Genom att RUFS 
statistik bygger ph dldre siffror framgdr inte den snabba utvecklingen som kan 
liknas vid ett trendbrott. Statistiken i RUFS behover ddrfor uppdateras. Risk 
firms armars for att slutsatser och forslag baseras pa en verklighet som redan 
är passerad. Med drygt 470 000 invanare är Sodertomskommunerna viktiga 
aktorer for att fOrverkliga ambitioner och viljeinriktningar i den regionala 
utvecklingsplaneringen. 


Bostadsbyggandet är for narvarande Mgt och Sodertornskommunernas 
uttalade ambition är att skapa forutsdttningar for minst 72 000 bostader till 
2030. Forutsattningarna är goda for ett okat bostadsbyggande pa Sodertorn 
bade pa kort och lang sikt men det kraver fullfoljda insatser for forbattrad 
tillganglighet och framkomlighet bade mellan de regionala stadskdmorna och 
in till regioncentrum. 


SOdertorn har nu en snabbare foretagstillvdxt an Stockholms Ian i sin helhet. 
Antalet ffiretag och antalet anstdllda pd Sodertom vaxer ocksd snabbare och 
mer an vart tredje foretag pA Sodertorn är en snabbvaxare. Stockholm Syd 
fortsatter att utvecklas kraftfullt med 40 nya foretag lokaliserade till omrddet i 
Nykvarn/Sodertalje. Beslutet am utbyggnaden av Norviks hamn kommer 
ocksd att ha en positiv inverkan pA aktiviteten pa SodertOrn. 


Sodertomskommunernas uttalade ambition är att skapa forutsattningar ffir 
minst 100 000 nya arbetstillfallen till 2030. Med ett okat foretagande och fler 
arbetsplatser pa Sodertorn ?Aar mojligheten till sammanhallning och social 
hallbarhet i regionen med ett stom utbud av arbetsplatser och kompetens. 
Liksom ffir bostader krdver ett okat foretagande och fler arbetsplatser en 
forbdttrad tillganglighet och framkomlighet till olika mdlpunkter i regionen. 


Siidertiirn utvecklar Ifingsiktigt fyra stadskarnor i en sammanhallen 
regional struktur 
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Sodertornskommunerna arbetar sedan lange med att utveckla de fyra 
regionala stadskamoma Sodertdlje, Kungens Kurva - Skdrholmen, 
Flemingsberg och Haninge stad. 


I Sodertalje finns de globala foretagen AstraZeneca och Scania, som bada 
satsar langsiktigt pa verksamheterna i Sodertalje. Sodertdlje Science Park är 
en utvecklingsarena for forskning, innovation och utbildning ddr KTH ocksh 
utokar antalet utbildningar. Efterfragan.pa  bostader är stark och inriktningen 
är att ge plats for 20 000 nya bostader. Oppnandet av Citybanan i slutet av 
2017 starker fOrutsattningarna for pendeltagstrafiken i nartid. Logistikcentret 
Stockholm syd i Sodertdlje och Nykvarn, infrastrukturutbyggnaden av 
farleden till Sodertalje, Sodertdlje kanal och sluss samt inte minst Ostlanken 
bidrar till att stdrka Sodertdljes konkurrenskraft som regional stadskarna, 


Kungens kurva — Skarholmen är Sveriges storsta handelsomrade och 
innehaller ocksh ett av regionens stora detaljhandelscentrum. I Kungens kurva 
sker nu en omfattande fornyelse och kraftig expansion av handeln, ddr inte 
minst IKEA investerar i ett nytt modernt varuhus. I bade Skdrholrnen och 
Kungens kurva paghr bostadsutveckling. Forbifarten, TvarfOrbindelse 
Sodertorn, Spat-N/4 Syd och den upprustade roda tunnelbanelinjen ger 
stadskarnan fly utvecklingskraft. 


I Flemingsberg finns ett tvarvetenskapligt starkt vaxande campus med snart 
fem akademier, 17 000 studenter, universitetssjukhus och vdrldsledande 
forskning. Hdr finns ocksh ett vaxande rattscentrum kring Sodertorns tingsratt 
och basen fOr polisomrhde Stockholm syd. Investeringarna är omfattande i 
omradet bade for ndringsliv och offentliga verksamheter, men ocksh i 
bostadsbyggande. I den regionala stadskarnan är planeringen inriktad ph 
12 000 nya bostdder och just nu ph& utbyggnad av 1 500 av dessa. 
TvdrfOrbindelse Sodertorn, Sparvag syd, nytt resecentrum, forbdttring av vdg 
226, bdttre framkomlighet fdr stombuss starker den regionala stadskarnans 
utveckling. 


I Haninge stad utvecklar sju fastighetsagare stadskarnan tillsammans med 
kommunen. Inriktningen är att fortdta stadsmiljon med 7000 nya bostader ph 
kortare sikt och 20 000 bostader pa ldngre sikt och med mer verksamheter och 
service. Pendelthgstrafiken efter att Citybanan har oppnat och fly 
pendelthgsstation i Vega starker utvecklingen. Tvdrforbindelse WertOm och 
Forbifart Stockholm bidrar till att starka Haninge som regional stadskarna. 


Forutsattningar for att de regionala stadskarnorna ska kunna utvecklas som ett 
attraktivt alternativ till centrala Stockholm är att tillganglighet och 
framkomlighet mellan de fyra stadskdrnorna forbdttras liksom till ovriga 
viktiga malpunkter i regionen. 


Overgripande synpunkter pa forslaget till RUFS 2050 
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SodertOrnskommunema konstaterade vid aktualitetsprovningen av RUFS 
2010 att planen anger en tydlig inriktning for Stockholmsregionens 
utveckling men att det är uppenbart att viktiga aktOrer initierar 
utvecklingsarbeten som inte sjalvklart tar sin utgangspunkt i RUFS strategier. 
Problemet riskerar att bli an mer accentuerat an nth-  det fOrra remissvaret 
skrevs. Kraftig befolkningsokning, bostadsbrist och okat tryck pa 
valfardstjansterna kommer pressa alit fler aktorer mot mer kortsiktiga insatser 
samtidigt som behovet av samordnade ageranden egentligen okar. Vi 
aterkommer i yttrandet till behovet av RUFS som ett gemensamt regionalt 
utvecklingskontrakt. 


Mal, delmal och fitgarder — principiellt bra men behover forbattras 
Den fOrsta delen av RUFS 2050 ger overgripande inriktningar och är mer 
utvecklad an tidigare utvecklingsplaner. Den andra delen är inriktad pa vad 
som kallas planens genomforande. 


• En vision "Europas mest attraktiva storstadsregion" 
• Sex utmaningar infOr framtiden 
• Fyra langsiktiga mal med sikte pa 2050 
• Tjugotva matbara delmal med sikte pa 2030 
• Tjugoatta prioriterade atgarder 


Det principiella uppldgget är bra. Det skulle kunna beskrivas annu tydligare 
som en vision att ná, ett dagslage (utmaningarna) och vagarna fram till 
visionen uttryckta i tre tidsperspektiv. 


Det är positivt all de overgripande malen i princip ligger fast och all de 
justeringar som gjorts av de overgripande malen ger en forstarkning av 
sammanhangande inriktningar. All till exempel malet om en tillganglig region 
kopplas med god livsmiljo signalerar sambandet och behovet av avvagning 
mellan bebyggelse-, transport- och gronstrukturerna. 


Delmalen är ett nytt inslag och innebar en forni av fOrtydligande genom all 
vara matbara och tidsatta. Men det är oklart vad konsekvenserna blir. Eller 
annorlunda uttryckt - hur val de bade som enstaka mal och tillsammans 
matchar sin teoretiska "Overbyggnad". Sodertornskommunera har tidigare 
konstaterat all Stockholms arbetsmarknad har en mangd begransningar, bl a 
svag integration/exkludering av invandrare, unga kommer ftir sent ut pa 
arbetsmarknaden, invandrare kommer inte in pa arbetsmarknaden. Darfor 
behOver RUFS innehalla en tydligare inriktning for regionens kompetens-
fOrsorjning, dar kompetensutveckling fOr flyktingar, strukturell 
diskriminering pa arbetsmarknaden och skolgangen for barn och unga har 
regional betydelse. I det fortsatta arbetet med planen efter samradet behover 
detta bli mer genomarbetat. Sodertornskommunerna deltar garna i ett sadant 
utvecklingsarbete. 
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De prioriterade atgardema ersatter i princip atagandena i RUFS 2010. 
Atgarderna är relativt konkret foimulerade men det saknas en tydlig koppling 
till hur de bidrar till att uppfylla delmalen. Atgarderna saknar ocksa adressat. 
Manga kommuner har under aren efterfragat mer fokus pa hur den regionala 
utvecklingsplanen ska omsattas i aktiva handlingar for att na malbilden. Det 
behovs ett tydligare "kontrakt" mellan regionens aktOrer bade om mal for 
medellang och lang sikt men framfor alit om de aura viktigaste insatsema pa 
kort sikt. Det innebar Mire atgarder. De prioriterade atgardema behover ocksa 
bli tydligare fOr att kunna uppfattas som just atgarder - det viii saga ge uttryck 
for vilka aktorer som gOr vad och hur det ska ga till under angiven tidsperiod. 
De prioriterade atgarderna behover bearbetas och forankras hos regionens 
aktorer i det fortsatta arbetet med planen. Kopplingen till delmalen i den 
overgripande inriktningen behover vara tydlig. 


FOr att kunna utgora ett begripligt "regionalt kontrakt" behover hela andra 
delen i RUFS 2050 ha en tydligare koppling till den overg-ripande 
inriktningen i fdrsta delen. Det behover ocksa bli tydligt i den hdr 
planeringsomgangen att RUFS anger den overgripande inriktningen fOr RUP 
(Regionalt utvecklingsprogram). 


Den rumsliga strukturen — hall i och hall ut 
For drygt tva ár sedan uttryckte manga av regionens kommuner att RUFS 
2010 i huvudsak var aktuell Sodertornskommunerna framholl att 
flerkarnigheten med 'dna regionala stadskamor skulle ligga fast, Mr att det 
inte ska rada flagon tvekan om regionens samlade vilja. Vi noterar nu att den 
•grundlaggande strukturen finns kvar men att det finns tva forslag till 
snubblande lika strukturer. Detta riskerar att skapa osakerhet fOr andra aktorer 
om regionens intentioner. 


Sodertomskommunerna anser att den strukturbild som RUFS 2010 innehaller 
fortfarande bast motsvarar Stockholmsregionens behov av en balanserad 
utveckling. Regionen behover en stark utveckling av alla regionala 
stadskamor och deras nara omland. Varje stadskarna har sina egna, unika 
drivkrafter fOr utveckling och bor vaxa utifran dessa. Drivkraftema kan 
forstdrkas av offentliga investeringar, ddr framfOr alit kopplingama till 
trafiksystemet har stor betydelse. 


SamradsfOrslaget redovisar ocksa olika bedomda konsekvenser av de tva 
strukturbildema A och B, bland annat fOr markanvandning for bebyggelse. 
Med utgangspunkt i Sodertornskommunemas oversiktsplaner ser vi inte den 
skillnad i markbehov som samradsforslaget redovisar for de tva 
strukturbildema. 


Stockholmsregionen behover fortsatta att utveckla sin nya flerkarniga struktur 
— inte bara i utvecklingsplaner utan ocksa i verkligheten. Det kraver en 
langsiktig plan men ocksa talmodighet och uthallighet for att na genomslag i 
strategier som beror manga aktorer. Vi ser att ett sadant genomslag nu sker 
med bade okat bostadsbyggande och annan utveckling i de regionala 
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stadskarnorna och i regionens yttre, inre och centrala delar. Visioner, mal och 
strategier i tva generationer av regionala utvecklingsplaner (RUFS 2001, 
RUFS 2010) bOrjar nu fungera som styrsignaler for offentliga organisationer 
och som marknadssignaler for kommersiella aktorer. Vi viii se uthallighet fOr 
samma regionala utveckling ocksa i RUFS 2050. 


Tillgdngligheten till och mellan de regionala stadskarnorna Sodertalje, 
Kungens kurva — Skdrholmen, Flemingsberg, och Haninge stad är i dagslaget 


vilket gör att deras mojligheter att utvecklas som attraktiva 
alternativ till centrala Stockholm inte är sa goda som de annars skulle kunna 
vara. Kommunikationerna mellan de tre stora kommunikationsstraken i sodra 
Stockholmsregionen är bristialliga flit-  gang-, cykel- och kollektivtrafik, gods 
och personbilar. Vagnatet är hart belastat och trafiksakerheten är lag. 


Vi viii se en tydligare trafikstrategi i RUFS 2050 
Sodertomskommunerna har en mycket lang historia av samarbete kring 
utveckling av infrastrukturen. Vi har sedan lange en gemensam syn ph vilka 
brister som behover higardas i transportinfrastrukturen och i utnyttjandet av 
den. Vi arbetar ocksa entraget tillsammans for att vane objekt ocksâ ska bli 
genomfort: 


Sparutbyggnader 
• Utbyggnad av Sparvag syd 


• Dubbelspar Tungelsta- Hemfosa- Nyndshamn 


• Okad kapacitet pa Svealandsbanan 
• Genomfdrande av Ostlanken 


Utbyggnad av de regionala cykelstraken 


Forstarkt vagkapacitet 
• Tvarforbindelse Sodertom 


• Forbattringar pa E4/E20 vid trafikplats Hallunda samt genom Sodertalje 


• Forbattringar av vag 226 Varsta-Tumba-Huddinge-Stockholm 


• Forbdttringar pa riksvag 57 Gnesta-E4 och Forbifart Jarna 
• Trafiksakerhetshojande atgarder pa vag 225 


Kollektivtrafik 
• HOgklassig bussforbindelse — ast-vdstlig riktning (stombuss pa E4/20) 


• Snabba kollektiva Rirbindelser pa Forbifart Stockholm 
• Attraktiva resecentra i alla regionala stadskarnor 
o 	Hogklassig bussforbindelse — nord-sydlig riktning 


• Regionpendel 


Manga av vara prioriterade satsningar är pa vag att genomforas eller ingar i 
utbyggnadsforberedande planering. Sodertornskommunerna anser att 
fullfoljandet av dessa satsningar som sedan lange ingatt i den regionala 
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planeringen behover vara sakerstallda innan fler nya satsningar och 
utbyggnadspaket sans i verket i regionen. 


SamradsfOrslaget pekar pa problemet med regionens uppdelade arbetsmarknad 
och pa betydelsen av att kollektivtrafiken byggs ut for att hantera situationen. 
Samtidigt finns inga inriktningar fir transportsystemet som ser ut att balansera 
utvecklingen, snarare tvartom. 


Samradsfdrslaget innehaller riktlinjer och forhallningssatt fir transportsystemet, 
for klimatpaverkan, fir bebyggelsestruktur. Trafikfragorna berors pa flera stallen 
i samradsmaterialet, men det är svArt att g en samlad bild. Vi saknar ocksa 
realistiska fcirhallningssatt och atgarder fir regionens gods- och varutransporter. 
Det galler sarskilt fir den langre sikten 2030-2050. 


Sodertornskommunerna viii se en tydligare langsiktig trafikstrategi i den slutliga 
RUFS 2050. 


RUFS 2050 behovs som regionens gemensamma kontrakt 
RUFS är en utvecklingsplan, som ska ange en inriktning for kommande 
beslut. Den ar i strikt mening ingen genomforandeplan, men ska fimgera sa 
att gemensamma viljeinriktningar omsatts i aktiva och finansierade 
handlingar. Darfdr är det bra att kalla RUFS fir ett gemensamt kontrakt - men 
avgorande är hur aktorerna lever upp till det gemensamma kontraktet. 


Sodertornskommunerna anser att varken processen eller forslaget till RUFS 
2050, som beskrivs som ett "gemensamt kontrakt", med automatik kommer 
att medfdra fdrre "kontraktsbrott" an vad som gallt med RUFS 2010. 


SodertEirnskommunerna konstaterade i aktualitetsprovningen att det regionala 
planeringsarbetet behover inriktas pa att mobilisera regionens aktorer for ett 
an mer lcraftfullt samarbete kring den gemensamma inriktningen och 
finansiering av denna. 


Det är bra att landstingets eget ansvar har lyfts upp som en viktig pusselbit i 
genomforandet. Om kontraktet pa ett annu tydligare sat ska kunna 
uppratthallas behover landstingets egna verksamheter pa ett tydligare satt 
kopplas till den fortsatta processen. Sarskilt angelaget är detta om eller nar 
landstinget blir huvudman for regional tillvaxt och utveckling. 
Sodertornskommunerna vill se en tydlighet om 


- hur landstinget avser att arbeta med genomfdrandet Mom sin egen 
nuvarande organisation 
hur landstinget avser att arbeta med genomfdrandet inom 
organisationen, orninar landstinget Overtar det regionala 
utvecklingsansvaret frAn staten 


- hur landstinget avser att, tillsammans med kommunerna, arbeta for att 
andra instanser som trafikverket, universitet och hogskolor med flera 
lagger RUFS till grund fcir sin verksamhetsutveckling och sina 
lokaliseringsbeslut 
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Samtidigt är det viktigt att RUFS inte uppfattas som ett "kontrakt" enbart 
mellan landstinget och kommunema. Forvantningarna pd statens medverkan i 
fragor om infrastruktur, hogre utbildning mm, kan inte urtryckas nog tydligt. 
RUFS 2050 bor framhalla aven statens roll som part i kontraktet. 


Statens betydelse som part i ett utvecklingskontrakt belyses inte minst av 
behovet av strukturfOrdndringar fOr bostadsmarknaden. Det racier politisk 
enighet om behovet av okat bostadsbyggande. Hindren for detta finns pd olika 
hall, men statens roll som part i ett kontrakt maste vara att ta initiativ fdr att 
forstdrka bostadsmarknadens funktion, regelforenklingar och ett mer 
rationellt overprovningssystem. 


Sodertornskommunerna pekade i aktualitetsprovningen ph behovet av en mer 
rullande regional planering fOr all inriktning och struktur ska bli stabila och 
uthalliga. I RUFS 2050 är det inte mer tydligt an tidigare hur den fortsatta 
processen for aktiva gemensamma handlingar som leder till ett fOrverkligande 
ska ga till. Det framgar, vilket är bra, att forverkligandet vilar pa manga olika 
aktorer och processer ddr handlingsprogram kan bli aktuella aven framOver. 
Processema fdr att fOrverkliga RUFS intentioner är synnerligen vasentliga. 
Det krdvs ett standigt pdgaende fc5rankrings- och mobiliseringsarbete fOr att 
inte tappa mal och struktur ur sikte, det vill saga en standig kommunikation 
kring planen. 


For Sodertomskommunema: 


Daniel Dronjak 
Ordforande i kommunstyrelsen i Huddinge 


Boel Godner 
Ordforande i kommunstyrelsen i Sodertalje 


Lennart Kalderen 
Ordforande i kommunstyrelsen i Salem 


Anna Ljungdell 
Ordforande i kommunstyrelsen i Nyndshamn 


Fredrik Sawestahl 
Ordforande i kommunstyrelsen i Tyreso 


Meeri Wasberg 
Ordforande i kommunstyrelsen i Haninge 







Bob Wallberg 
Ordfdrande i kommunstyrelsen i Nykvam 


Ebba Ostlin 
Ordforande i kommunstyrelsen i Botkyrka 
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sam mantrAdesdatu m 


2016-09-07 


Sida 11 


§ 150/16 	 Dnr KS/2016/0122/211-3 


Samra.ci om nasta regionala utvecklingsplan for 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 


Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 


Godkanna Sodertornskommunernas forslag till gemensamt yttrande over Regional 
Utvecklingsplan for Stockholm — RUFS 2050. 


Godkanna kommunstyrelseffirvaltningens forslag till yttrande som Nynashamns kommuns svar 
pa samradet, ett tillagg till yttrandet fogas som bilaga A till protokollet. 


Arendet 
Stockholms läns landsting har tagit fram ett samradsforslag for nasta regionala utvecklingsplan 
for Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen ska vara regimens 
gemensamma kontrakt och peka ut riktningen for var region. Utvecklingsplanen ligger till grund 
for saval den fysiska planeringen som tillvaxtarbetet i regionen. Samradsforslaget utgar frail den 
nuvarande planen, RUFS 2010. Med en foranderlig omvarld, fly kunskap och behov av stone 
tydlighet, prioritering och kraftfullare genomforande innebar samradsforslaget arida en hel del 
forandringar. 


Landstingets tillvaxt- och regionplanenamnd beslutade den 22 mars att skicka ut 
samradsforslaget pa remiss under perioden 8 april — 30 september 2016. Nynashamns kommun 
yttrar sig dels genom Sodertornkommunernas gemensamma yttrande, dels genom detta, egna 
yttrande. 


Kommunstyrelsens presidium har aven vid mote den 12 maj framfort overgripande synpunkter 
till landstingets tillvaxt- och regionplanenamnds presidium. Minnesanteckningar fran det motet 
bifogas. 


Forslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 


Godkanna Sodertornskommunernas forslag till gemensamt yttrande Over Regional 
Utvecklingsplan for Stockholm — RUFS 2050. 


Godkanna kommunstyrelseforvaltningens forslag till yttrande som Nynashamns kommuns svar 
pa samradet. 


Utd ..1 bestyrkande 







PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammantradesdatum 


2016-09-07 


Sida 12 


§ 150/16 


Arbetsutskottets forslag till kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsen beslutar att: 


Godkanna Sodertornskommunernas forslag till gemensamt yttrande over Regional 
Utvecklingsplan for Stockholm — RUFS 2050. 


Godkanna kommunstyrelsefOrvaltningens fOrslag till yttrande som Nynashamns kommuns svar 
pa samradet. 


Yrkande: 


Harry Bouveng (M) yrkar att ett tillagg Ors till kommunstyrelseforvaltningens fOrslag till 
yttrande. Tillagget fogas till protokollet som bilaga A. 


Proposition 


Ordforande Anna Ljungdell (S) staller proposition pa bifall eller avslag till arbetsutskottets 
forslag med det av Harry Bouveng (M) yrkade tillagget och firmer att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla arbetsutskottets forslag med det av Harry Bouveng (M) yrkade tillagget. 


Exp: Stocicholms lans landsting 


Kopia: Plc, Akten 


Justerarsignaturer Utd( g estyrkande 


   







F r-frorgerligians for Nyndshamn (M, C, KD) 


\ 
ouvqg 


KV„2016/01,9;\ \ -6 


Bilaga A ks 2016-09-07 § 150 


Yrkande om tillaggstext i Kommunsstyrelseforvaltningens fiirslag till yttrande som 
Nynashamns svar pfi samradet avs. RUFS 2050. KS 151/16 


Vi i Borgerlig Allians for Nyndshamn anser att det som anges i 7.e St. pa sid 2 i yttrandet avs. 
vdg 225 är for lamt och att det mer kanns som en upprepning av vad som anges i det 
gemensamma Sodertomsyttrandet. 


Med tanke pa den stora vikt RUFS har for den framtida utvecklingen, bor vi i vart eget 
yttrande vara mer tydliga ur vart Nyndshamnsperspektiv och forslar darfor foljande tillagg i 
texten: 


Nyndshamns framtida utveckling med kraftigt okade transportfloden till och fran Norviks 
Hamn, men aven vara nuvarande industrier som Nynas raffinaderi, Agas LNG-terminal m.fl. 
staller krav pa en utbyggnad av vdg 225. 
En okning av persontransporter kopplat till hamnverksamheten som t.ex. Gotlands- och 
Polentrafiken samt en forvantad tillvaxt i hela Nyndshamns kommun kommer att 
nodvandiggora battre trafiklosningar mot den sodra delen av E4 an vad saval 
"Tvdrforbindelse Sodertorn" eller mindre trafiksakerhetshojande atgarder utmed nuvarande 
vdg 225 erbjuder. 
En stone oversyn av denna koppling mot E4 behover dad& prioriteras. 


Nyndshamn 7 september 2016 







AT 
-- 


'47 
.2 PROTOKOLL Sida 1 


• Kommunstyrelsen 


I-  ISA 0/(014\4, ,, 
Sammantradesdatum 


2016-09-07 


Plats och tid 
Namndhuset, Nynashamn, 2016-09-07 kl. 08:30-10:45 


Beslutande 
Anna Ljungdell (S), ordforande 
Daniel Adborn (L) 
Thomas Johansson, (S) 
Parvaneh Ahmadi (S) 
Lars-Ake Lundin (S) 
Catrine Ek, (MP) 
Harry Bouveng (M) 
Georgios Tsiouras (M), tjanstgor fdr Bodil Toll (M) 
Agneta Tjarnhammar (M) 
Maria Gard Giinster (C) 
Fredrik HolmstrOm (SD) 


Icke tjanstgorande ersattare 
Maria Schneider (S), Nisse Maim (PP), Nicholas Nikander (L), Bernt Mansson (MP), Tommy 
Cumzelius (M), Antonella Pirrone (KD), Jan-Ove Andersson (SD) 


Ovriga deltagare 
Birgitta Elvas kommunchef, Johan Westin ekonomichef, Birgitta Dahlin bitradande 
kommunchef, Sara Eriksdotter Bjurstrom miljo- och samhallsbyggnadschef, Patrik Isestad (S) 
ordforande barn- och utbildningsnamnden, Eva Ryman sekreterare 


Paragrafer 
§§ 143-163 


Justeringens plats och tid Kommunstyrelseforvaltningen, Kansliavdelningen 2016-09-09 
kl 14.00 


Under'skrifter 


rtha  Ljungdell (S) 
ordfOrande 


Daniel AAorn (L) 
	


Harry Bouveng (M) 
justerare 
	


justerare 


Eva Ryman 
sekreterare 


Anslag 
Det justerade protokollet offentliggOrs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammantradesdatum: 2016-09-07 
Anslaget sans upp: 2016-09-091 2 	 Anslaget tas ned: 2016-10-0 04 
Forvaringsplats 	 ommunstyrelsefOrvaltningen, Kansliavdelningen 


	


Underskrift 
	


Utdragsbestyrkande 
Eva Ryman 
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Justerarsignaturer 


 


PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sam mantrAdesdatu m 


2016-09-07 


Sida 11 


§ 150/16 	 Dnr KS/2016/0122/211-3 


Samra.ci om nasta regionala utvecklingsplan for 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 


Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 


Godkanna Sodertornskommunernas forslag till gemensamt yttrande over Regional 
Utvecklingsplan for Stockholm — RUFS 2050. 


Godkanna kommunstyrelseffirvaltningens forslag till yttrande som Nynashamns kommuns svar 
pa samradet, ett tillagg till yttrandet fogas som bilaga A till protokollet. 


Arendet 
Stockholms läns landsting har tagit fram ett samradsforslag for nasta regionala utvecklingsplan 
for Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen ska vara regimens 
gemensamma kontrakt och peka ut riktningen for var region. Utvecklingsplanen ligger till grund 
for saval den fysiska planeringen som tillvaxtarbetet i regionen. Samradsforslaget utgar frail den 
nuvarande planen, RUFS 2010. Med en foranderlig omvarld, fly kunskap och behov av stone 
tydlighet, prioritering och kraftfullare genomforande innebar samradsforslaget arida en hel del 
forandringar. 


Landstingets tillvaxt- och regionplanenamnd beslutade den 22 mars att skicka ut 
samradsforslaget pa remiss under perioden 8 april — 30 september 2016. Nynashamns kommun 
yttrar sig dels genom Sodertornkommunernas gemensamma yttrande, dels genom detta, egna 
yttrande. 


Kommunstyrelsens presidium har aven vid mote den 12 maj framfort overgripande synpunkter 
till landstingets tillvaxt- och regionplanenamnds presidium. Minnesanteckningar fran det motet 
bifogas. 


Forslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 


Godkanna Sodertornskommunernas forslag till gemensamt yttrande Over Regional 
Utvecklingsplan for Stockholm — RUFS 2050. 


Godkanna kommunstyrelseforvaltningens forslag till yttrande som Nynashamns kommuns svar 
pa samradet. 


Utd ..1 bestyrkande 







PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammantradesdatum 


2016-09-07 


Sida 12 


§ 150/16 


Arbetsutskottets forslag till kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsen beslutar att: 


Godkanna Sodertornskommunernas forslag till gemensamt yttrande over Regional 
Utvecklingsplan for Stockholm — RUFS 2050. 


Godkanna kommunstyrelsefOrvaltningens fOrslag till yttrande som Nynashamns kommuns svar 
pa samradet. 


Yrkande: 


Harry Bouveng (M) yrkar att ett tillagg Ors till kommunstyrelseforvaltningens fOrslag till 
yttrande. Tillagget fogas till protokollet som bilaga A. 


Proposition 


Ordforande Anna Ljungdell (S) staller proposition pa bifall eller avslag till arbetsutskottets 
forslag med det av Harry Bouveng (M) yrkade tillagget och firmer att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla arbetsutskottets forslag med det av Harry Bouveng (M) yrkade tillagget. 


Exp: Stocicholms lans landsting 


Kopia: Plc, Akten 


Justerarsignaturer Utd( g estyrkande 


   







F r-frorgerligians for Nyndshamn (M, C, KD) 


\ 
ouvqg 


KV„2016/01,9;\ \ -6 


Bilaga A ks 2016-09-07 § 150 


Yrkande om tillaggstext i Kommunsstyrelseforvaltningens fiirslag till yttrande som 
Nynashamns svar pfi samradet avs. RUFS 2050. KS 151/16 


Vi i Borgerlig Allians for Nyndshamn anser att det som anges i 7.e St. pa sid 2 i yttrandet avs. 
vdg 225 är for lamt och att det mer kanns som en upprepning av vad som anges i det 
gemensamma Sodertomsyttrandet. 


Med tanke pa den stora vikt RUFS har for den framtida utvecklingen, bor vi i vart eget 
yttrande vara mer tydliga ur vart Nyndshamnsperspektiv och forslar darfor foljande tillagg i 
texten: 


Nyndshamns framtida utveckling med kraftigt okade transportfloden till och fran Norviks 
Hamn, men aven vara nuvarande industrier som Nynas raffinaderi, Agas LNG-terminal m.fl. 
staller krav pa en utbyggnad av vdg 225. 
En okning av persontransporter kopplat till hamnverksamheten som t.ex. Gotlands- och 
Polentrafiken samt en forvantad tillvaxt i hela Nyndshamns kommun kommer att 
nodvandiggora battre trafiklosningar mot den sodra delen av E4 an vad saval 
"Tvdrforbindelse Sodertorn" eller mindre trafiksakerhetshojande atgarder utmed nuvarande 
vdg 225 erbjuder. 
En stone oversyn av denna koppling mot E4 behover dad& prioriteras. 


Nyndshamn 7 september 2016 
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• Kommunstyrelsen 


I-  ISA 0/(014\4, ,, 
Sammantradesdatum 


2016-09-07 


Plats och tid 
Namndhuset, Nynashamn, 2016-09-07 kl. 08:30-10:45 


Beslutande 
Anna Ljungdell (S), ordforande 
Daniel Adborn (L) 
Thomas Johansson, (S) 
Parvaneh Ahmadi (S) 
Lars-Ake Lundin (S) 
Catrine Ek, (MP) 
Harry Bouveng (M) 
Georgios Tsiouras (M), tjanstgor fdr Bodil Toll (M) 
Agneta Tjarnhammar (M) 
Maria Gard Giinster (C) 
Fredrik HolmstrOm (SD) 


Icke tjanstgorande ersattare 
Maria Schneider (S), Nisse Maim (PP), Nicholas Nikander (L), Bernt Mansson (MP), Tommy 
Cumzelius (M), Antonella Pirrone (KD), Jan-Ove Andersson (SD) 


Ovriga deltagare 
Birgitta Elvas kommunchef, Johan Westin ekonomichef, Birgitta Dahlin bitradande 
kommunchef, Sara Eriksdotter Bjurstrom miljo- och samhallsbyggnadschef, Patrik Isestad (S) 
ordforande barn- och utbildningsnamnden, Eva Ryman sekreterare 


Paragrafer 
§§ 143-163 


Justeringens plats och tid Kommunstyrelseforvaltningen, Kansliavdelningen 2016-09-09 
kl 14.00 


Under'skrifter 


rtha  Ljungdell (S) 
ordfOrande 


Daniel AAorn (L) 
	


Harry Bouveng (M) 
justerare 
	


justerare 


Eva Ryman 
sekreterare 


Anslag 
Det justerade protokollet offentliggOrs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammantradesdatum: 2016-09-07 
Anslaget sans upp: 2016-09-091 2 	 Anslaget tas ned: 2016-10-0 04 
Forvaringsplats 	 ommunstyrelsefOrvaltningen, Kansliavdelningen 


	


Underskrift 
	


Utdragsbestyrkande 
Eva Ryman 
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KOMMUNSTYRELSEFORVALTNINGEN 
KANSLIAVDELNINGEN 

 

 

Dnr: KS/2016/0122/211-6 

   

2016-09-13 

Stockholms lans landsting 

Samrdd om nasta regionala utvecklingsplan for 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Nynashamns kommun har behandlat ovanstaende arende i kommunstyrelsen 7 
september 2016, § 150 och beslutat att avge bifogat yttrande. 

Med vanlig halsning 

Anna Carlen 
Administrator 

Postadress 
	

Bes6ksadress 	Leveransadress 	 Telefon 	 Telefax 	 Bankgiro 	PlusGiro 

149 81 NYNASHAMN Stadshusplatsen 1 Floravagen 6 	08-520 680 00 vx 08-520 140 08 620-0216 	6345-3 
www.nynashamn.se  
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PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sam mantrAdesdatu m 

2016-09-07 

Sida 11 

§ 150/16 	 Dnr KS/2016/0122/211-3 

Samra.ci om nasta regionala utvecklingsplan for 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Godkanna Sodertornskommunernas forslag till gemensamt yttrande over Regional 
Utvecklingsplan for Stockholm — RUFS 2050. 

Godkanna kommunstyrelseffirvaltningens forslag till yttrande som Nynashamns kommuns svar 
pa samradet, ett tillagg till yttrandet fogas som bilaga A till protokollet. 

Arendet 
Stockholms läns landsting har tagit fram ett samradsforslag for nasta regionala utvecklingsplan 
for Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen ska vara regimens 
gemensamma kontrakt och peka ut riktningen for var region. Utvecklingsplanen ligger till grund 
for saval den fysiska planeringen som tillvaxtarbetet i regionen. Samradsforslaget utgar frail den 
nuvarande planen, RUFS 2010. Med en foranderlig omvarld, fly kunskap och behov av stone 
tydlighet, prioritering och kraftfullare genomforande innebar samradsforslaget arida en hel del 
forandringar. 

Landstingets tillvaxt- och regionplanenamnd beslutade den 22 mars att skicka ut 
samradsforslaget pa remiss under perioden 8 april — 30 september 2016. Nynashamns kommun 
yttrar sig dels genom Sodertornkommunernas gemensamma yttrande, dels genom detta, egna 
yttrande. 

Kommunstyrelsens presidium har aven vid mote den 12 maj framfort overgripande synpunkter 
till landstingets tillvaxt- och regionplanenamnds presidium. Minnesanteckningar fran det motet 
bifogas. 

Forslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

Godkanna Sodertornskommunernas forslag till gemensamt yttrande Over Regional 
Utvecklingsplan for Stockholm — RUFS 2050. 

Godkanna kommunstyrelseforvaltningens forslag till yttrande som Nynashamns kommuns svar 
pa samradet. 

Utd ..1 bestyrkande 



PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammantradesdatum 

2016-09-07 

Sida 12 

§ 150/16 

Arbetsutskottets forslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Godkanna Sodertornskommunernas forslag till gemensamt yttrande over Regional 
Utvecklingsplan for Stockholm — RUFS 2050. 

Godkanna kommunstyrelsefOrvaltningens fOrslag till yttrande som Nynashamns kommuns svar 
pa samradet. 

Yrkande: 

Harry Bouveng (M) yrkar att ett tillagg Ors till kommunstyrelseforvaltningens fOrslag till 
yttrande. Tillagget fogas till protokollet som bilaga A. 

Proposition 

Ordforande Anna Ljungdell (S) staller proposition pa bifall eller avslag till arbetsutskottets 
forslag med det av Harry Bouveng (M) yrkade tillagget och firmer att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla arbetsutskottets forslag med det av Harry Bouveng (M) yrkade tillagget. 

Exp: Stocicholms lans landsting 

Kopia: Plc, Akten 

Justerarsignaturer Utd( g estyrkande 

   



F r-frorgerligians for Nyndshamn (M, C, KD) 

\ 
ouvqg 

KV„2016/01,9;\ \ -6 

Bilaga A ks 2016-09-07 § 150 

Yrkande om tillaggstext i Kommunsstyrelseforvaltningens fiirslag till yttrande som 
Nynashamns svar pfi samradet avs. RUFS 2050. KS 151/16 

Vi i Borgerlig Allians for Nyndshamn anser att det som anges i 7.e St. pa sid 2 i yttrandet avs. 
vdg 225 är for lamt och att det mer kanns som en upprepning av vad som anges i det 
gemensamma Sodertomsyttrandet. 

Med tanke pa den stora vikt RUFS har for den framtida utvecklingen, bor vi i vart eget 
yttrande vara mer tydliga ur vart Nyndshamnsperspektiv och forslar darfor foljande tillagg i 
texten: 

Nyndshamns framtida utveckling med kraftigt okade transportfloden till och fran Norviks 
Hamn, men aven vara nuvarande industrier som Nynas raffinaderi, Agas LNG-terminal m.fl. 
staller krav pa en utbyggnad av vdg 225. 
En okning av persontransporter kopplat till hamnverksamheten som t.ex. Gotlands- och 
Polentrafiken samt en forvantad tillvaxt i hela Nyndshamns kommun kommer att 
nodvandiggora battre trafiklosningar mot den sodra delen av E4 an vad saval 
"Tvdrforbindelse Sodertorn" eller mindre trafiksakerhetshojande atgarder utmed nuvarande 
vdg 225 erbjuder. 
En stone oversyn av denna koppling mot E4 behover dad& prioriteras. 

Nyndshamn 7 september 2016 
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• Kommunstyrelsen 

I-  ISA 0/(014\4, ,, 
Sammantradesdatum 

2016-09-07 

Plats och tid 
Namndhuset, Nynashamn, 2016-09-07 kl. 08:30-10:45 

Beslutande 
Anna Ljungdell (S), ordforande 
Daniel Adborn (L) 
Thomas Johansson, (S) 
Parvaneh Ahmadi (S) 
Lars-Ake Lundin (S) 
Catrine Ek, (MP) 
Harry Bouveng (M) 
Georgios Tsiouras (M), tjanstgor fdr Bodil Toll (M) 
Agneta Tjarnhammar (M) 
Maria Gard Giinster (C) 
Fredrik HolmstrOm (SD) 

Icke tjanstgorande ersattare 
Maria Schneider (S), Nisse Maim (PP), Nicholas Nikander (L), Bernt Mansson (MP), Tommy 
Cumzelius (M), Antonella Pirrone (KD), Jan-Ove Andersson (SD) 

Ovriga deltagare 
Birgitta Elvas kommunchef, Johan Westin ekonomichef, Birgitta Dahlin bitradande 
kommunchef, Sara Eriksdotter Bjurstrom miljo- och samhallsbyggnadschef, Patrik Isestad (S) 
ordforande barn- och utbildningsnamnden, Eva Ryman sekreterare 

Paragrafer 
§§ 143-163 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseforvaltningen, Kansliavdelningen 2016-09-09 
kl 14.00 

Under'skrifter 

rtha  Ljungdell (S) 
ordfOrande 

Daniel AAorn (L) 
	

Harry Bouveng (M) 
justerare 
	

justerare 

Eva Ryman 
sekreterare 

Anslag 
Det justerade protokollet offentliggOrs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammantradesdatum: 2016-09-07 
Anslaget sans upp: 2016-09-091 2 	 Anslaget tas ned: 2016-10-0 04 
Forvaringsplats 	 ommunstyrelsefOrvaltningen, Kansliavdelningen 

	

Underskrift 
	

Utdragsbestyrkande 
Eva Ryman 
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TJANSTEUTLATANDE 
Datum 	 Var beteckning 
2016-08-16 	 KS/2016/0122/211-2 

Sida 1 

Tjanstestalle/handlaggare 

Planering och samhallsutveckling 
Anna Eklund 
E-post: Anna.Eklund@nynashamn.se  
Tel: 08-520 681 48 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

NYNASHAMNS KOMMU:.-1 
Kommunstyrelsen 

201S -08- 17 

 

  

   

Samrad om nasta regionala utvecklingsplan f6r 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Forslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Godkanna Sodertornskommunernas forslag till gemensamt yttrande over Regional 
Utvecklingsplan for Stockholm —RUFS 2050 

Godkanna kommunstyrelseforvaltningens forslag till yttrande som Nynashamns kommuns svar 
pa samradet. 

Arendet 
Stockholms lans landsting har tagit fram ett samradsforslag for nasta regionala utvecklingsplan 
for Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen ska vara regionens 
gemensamma kontrakt och peka ut riktningen for var region. Utvecklingsplanen Jigger till grund 
for 4%751 den fysiska planeringen som tillvaxtarbetet i regionen. Samradsforslaget utgar fran den 
nuvarande planen, RUFS 2010. Med en foranderlig omvarld, ny kunskap och behov av stone 
tydlighet, prioritering och kraftfullare genomffirande innebar samradsforslaget anda en hel del 
fOrandringar. 

Landstingets tillvaxt- och regionplanenamnd beslutade den 22 mars att skicka ut 
samradsforslaget pa remiss under perioden 8 april — 30 september 2016. Nynashamns kommun 
yttrar sig dels genom Sodertornkommunernas gemensamma yttrande, dels genom detta, egna 
yttrande. 

Kommunstyrelsens presidium har aven vid mote den 12 maj framfort overgripande synpunkter 
till landstingets tillvaxt- och regionplanenamnds presidium. Minnesanteckningar fran det motet 
bifogas. 

Synpunker pa samradsunderlaget 
Som overgripande synpunkt vill Nynashamn framhalla vikten av att RUFS anger en tydlig 
inriktning for hela Stockholmsregionens utveckling. Utvecklingsplanen bor vara den enda 
utgangspunkten fOr utvecklingen av Janet och sarskilt da det galler betydande investeringar for 
samhallet som den statliga infrastrukturplaneringen och lansplaneringen. Nar statliga 
investeringar och kollektivtrafik utvecklas utanfor RUFS strategier innebar det en underminering 
av planens trovardighet. Exempel pa detta är Stockholmsffirhandlingen och 
Sverigeforhandlingen. 



TJANSTEUTLATANDE 	 Sida 2 
Datum 	 Var beteckning 
2016-08-16 	 KS/2016/0122/211-2 

I fOrslaget till RUFS 2050 finns forslag till mai, delmal, atgarder och forhallningssatt fOr att 
starka genomforandet. Det är en bra ansats med tydligare mal an tidigare men det saknas tydliga 
adressater och vilka krav det staller pa framtida processer. Vem ska goras ansvarig om malen 
inte nas? Delmal pa relativt lang sikt synliggor vad som är viktigt for regionen. 

RUFS 2050 är inte en genomforandeplan eller handlingsprogram men planen bor anda peka ut 
hur den ska och kan anvandas och framfdrallt hur man kan halla fast vid den samlade 
gemensamma inriktningen aven ndr nya fragor uppstar. 

Det kravs en tydlig kraft i regionen for att motverka centralisering, planforslaget visar inte pa 
den kraften. Landstinget bor vara den ledande kraften och offentlig service, hogre utbildning, 
forskning, smart specialisering och innovativa miljoer behover vara etablerade i 
kranskommunerna och inte centraliseras till Stockholms innerstad. Det är av storsta vikt att de 
regionala stadskarnoma aven har kopplingar till omlandet med angransande kommuner, 
landstinget bor tydliggora vilka forvantningarna är ph kommuner och andra aktorer i 
utvecklingen av de regionala stadskarnorna. Vad has Nynashamns invanare att vinna pa att 
Haninge är en regional stadskarna? 

Den fysiska stnikturen, liksom &rig syn pa geografiska sammanhang i utvecklingsplanen anger 
Nynashamn som en utpost i lanets ytterkant. Det finns ingen beskrivning av sambandet med 
Gotland, samt Polen och Lettland och det stora flodet av gods och passagerare som genereras av 
fhrjetrafiken. Om geografin bade beslcrivits ph det, mer sanningsenliga sattet, hade bristen i 
transportinfrastruktur blivit synlig. 

Byggandet av Stockholm Norvik hamn, regionens nya storhamn fdr rullande gods och containers 
pa Norvikudden i Nynashamn bar just inletts efter en langdragen domstolsprovning. Hamnen 
beraknas vara i drift ar 2020. En stone och okande andel av regionens gods kommer att anlanda 
via Nynashamn under planperioden, Nynashamns kommun anser att Stockholm Norvik hamn 
bor ha en mer framtradande roll i planunderlaget. 

Det finns en overgripande malsattning att transporter ska minska men det gar inte att bortse ifran 
att det kommer att bli fler transporter i regionen och till och fran Nynashamn. Fragan om 
godstransporter är generellt daligt belyst och behover utvecklas infor antagandet av planen. 

For Nyndshamns del, med stor andel arbetspendling till regionens karnor och med stor och 
Olcande genomfart av gods- och persontransporter är det viktigt med val utformade tvargaende 
kopplingar. I forslaget presenteras endast koppling genom stombusslinje. Gang — och 
cykelstraket kan utvecklas i en tvargaende forbindelse till Sodertalje. Det är angelaget och 
bradskande att paborja byggandet av Tvarforbindelse Sodertorn samt att genomfora 
trafiksakerhetshojande atgarder pa vag 225 och att dessa atgarder ingar i lansplanen. 

Social hallbarhet skapas i ett samspel mellan fungerande Overgripande strukturer. Hdr spelar 
kollektivtrafiken en viktig roll for att skapa en region med mer rattvis tillgang till bostader arbete 
och fritid. En val utbyggd kollektivtrafik kan ses som en forutsattning fir en fungerande 
arbetsmarknads- och skolregion och är kanske den viktigaste faktorn for social integration och 
social rattvisa samt for miljomassigt hallbar utveckling. 

Ett mer jamlikt satt att se pa trafikforsorjningsnormen som utgar fran sociala analyser, 
boendevillkor och segregationsfragor behovs. Kollektivtrafikplaneringen behover forutom 
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kortare restider och minskade fysiska utslapp ocksa fokusera pa behovet av att binda samman 
omraden med olika identitet. Val utbyggd kollektivtrafik är ocksa ett viktigt incitament for 
fOretag nar det galler att valja plats fOr att etablera verksamheter, utveckla bostader, 
stadsmiljokvaliteter och boendeservice. 

FOr att kollektivtrafiken battre ska kunna stodja en hallbar utveckling maste det finnas goda 
mojligheter till palitlig mobiluppkoppling, hog driftsakerhet och god turtathet. Tvarforbindelser i 
kollektivtrafiken, aven i lanets yttre delar är en nodvandighet for att utoka arbetsmarknaden, och 
Oka tillgangen till hogre studier, forskning och fOr att nã specialistfunktioner inom t ex 
vardsektorn. 

Det är bra all landstingets eget ansvar har lyfts upp som en viktig pusselbit i genomfOrandet. Om 
kontraktet pa ett annu tydligare satt ska kunna uppratthallas behOver landstingets egna 
verksamheter ph ett tydligare satt kopplas till den fortsatta processen. Befolkningstillvaxt maste 
ses i ett sammanhang tillsammans med miljo och befolkningens halsa. 

Nynashamn är en kommun som satsar mycket pa strategiskt, fdrebyggande folkhalsoarbete. Det 
firms en klar koppling mellan halsa och social integration. Arbete, studier, sociala natverk, 
tillgang till kultur och fritidsverksamheter har stor paverkan pa befolkningens halsa. Nara 
tillgang till sjuk- och tandvard och annan samhallservice som t ex arbetsformedling, 
forsdkringskassa är viktigt fOr att skapa social hallbarhet och darigenom minskade 
halsoskillnader. Det är darfor viktigt att lanets fysiska struktur skapar fOrutsattningar for detta. 

Skolan har en avgorande betydelse fOr barn och ungdomars mojligheter och livssituation senare i 
livet. Andelen elever som lamnar grundskolan med betyg som ger behorighet till ett nationellt 
gymnasieprogram varierar stort mellan lanets kommuner. Regionen behover starka sin 
samordning for att Oka utbildningarnas resultat och fOr att framja en langsiktigt hallbar 
kompetensfdrsorjning och forutsattningar for matclming pa arbetsmarknaden. Om 
tillgangligheten till utbildningsprogram och inriktningar ska vara hog i regionen kan det inte 
langre vara varje huvudmans egen angelagenhet. 

Landsbygdens forutsattningar och utveckling är en prioriterad fraga for Nynashamns kommun. 
Den hallbara landsbygdutvecklingen fOrutsatter fungerande samhallen, god tillganglighet med 
kollektivtrafik, fungerande digitala losningar och fungerande VA losningar. Detta belyses i 
remissunderlaget och den utpekade strukturen for landsbygden, noden Osmo samt ovriga 
tyngdpunkter overensstammer med kommunens 8versiktsplan. 
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Nyndshamns stad har en hamn i anslutning till Nynashamns station som är viktig for skdrgarden 
dad& bor Nyndshamn utpekas som en replipunkt for skdrgardstrafiken. Skdrgardstrafiken kan 
utokas med fler linjer som battre binder samman Nyndshamn med Stockholms sodra skargard 
som Uto, Arsta havsbad och Landsort. I Nyndshamn ska det fortsattningsvis finnas kajfdsten och 
lastbryggor for arbetsfartyg sá att lastning och lossning kan ske. Gasthamnen kan utvecklas med 
fler bdtplatser. 

Birgitta Elvas 	 Anna lund 
kommunchef 	 planeringschef 

Bilaga: RUFS 2050, avstamning Nyndshamns kommun och Stockholms lans landsting 
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NYNASHAMNS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -08- 30 

Sodertornskommunernas synpunkter pa RUFS 2050 

Stocicholms lans landsting bar tagit fram ett samradsforslag for nasta 
regionala utvecklingsplan fOr Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den 
regionala utvecklingsplanen ska vara regionens gemensamma kontrakt och 
peka ut riktningen for var region. Utvecklingsplanen jigger till grund for saval 
den fysiska planeringen som tillvaxtarbetet i regionen. Samradsforslaget utgar 
fran den nuvarande planen, RUFS 2010. Med en foranderlig omvarld, ny 
kunskap och behov av stone tydlighet, prioritering och kraftfullare 
genomforande innebar samidsforslaget arida en hel del forandringar. 

Sodertornskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynashamn, Salem, Sodertalje och Tyreso) bar, utifran Sodertorns 
utvecklingsprogram och sitt mangariga samarbete, tagit fram det har 
gemensamma remissvaret for samradsfOrslaget RUFS 2050. Kommunerna 
lamnar ocksa egna kompletterande synpunkter. 

Siidertornskommunemas synpunkter i sammanfattning 
Sodertornskommunerna vaxer starkt med fler bostader och medborgare, fler 
foretag och fler jobb. Vi utvecklar langsiktigt fyra regionala stadskarnor i en 
sammanhallen regional struktur och spelar en viktig roll for 
huvudstadsregionens utveckling. 

Den regionala utvecklingsplanen har en viktig funktion genom att ge 
styrsignaler till offentliga organisationer och marknadssignaler till 
kommersiella aktorer. Manga aktorer ska mobiliseras till gemensamma aktiva 
handlingar for att Stockholmsregionen ska klara utmaningarna infdr 
framtiden. RUFS 2050 kan bli battre. 

Utvecklingsplanens principiella upplagg med vision, utmaningar, langsiktiga 
mal, delmal och atgarder är bra. Men de tjugotva tidsatta delmalen är for 
manga och maste matcha de overgripande malen bate och mer begripligt. 
De tjugoatta prioriterade atgarderna är ocksa fOr manga, de behover vara 
kopplade till delmalen och tydligt rikta sig till viktiga aktorer. 
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Utvecklingsplanen behover fa en tydligare inriktning ph ekonomisk 
utveckling genom att avhjalpa begransningarna ph arbetsmarknaden. Det 
handlar bland annat om kompetensutvecklingen for flyktingar, strukturell 
diskriminering ph arbetsmarknaden och skolghngen Rir barn och unga. 

Regionen behover en stark utveckling av alla regionala stadskamor och deras 
nara omland. RUFS strukturbild fran 2010 motsvarar fortfarande bast 
Stockholmsregionens behov av en balanserad utveckling. Varje stadskarna 
har sina egna, unika drivkrafter for utveckling och bor vaxa utifran dessa, 
stdrkta av offentliga investeringar. Utvecklingsprogrammet behover bli 
tydligare. 

Samrhdsforslaget innehaller riktlinjer och fOrhallningssdtt for resor och 
transporter, men den samlade bilden är oklar. Utvecklingsplanen maste 
innehalla en tydligare langsiktig trafikstrategi, fOr hela perioden fram till hr 
2050. Det galler inte minst gods- och varutransporter. 

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

Sodertomskommunema bidrar kraftfullt till regionens utveckling 

Sodertorns tillvaxt bygger pa en gemensam vision 

Sodertornskommunerna har ett mangarigt samarbete om regionala 
utvecklingsfragor och har ocksh fordjupat det genom Sodertoms 
utvecklingsprogram. Grunden är den gemensamma visionen 
"Kommunema ph Sodertorn är en attraktiv del av Stockholm-
Mdlarregionen, med en halv miljon invanare, som med tillväxt, mangfald och 
handlingskraft skapar livskvalitet och en langsiktig hallbar utveckling". 

Sodertornskommunerna planerar och arbetar sedan Fang tid i linje med den 
regionala utvecklingsplaneringen. En viktig del är utveckling och utbyggnad 
av de fyra regionala stadskamoma — Werth*, Flemingsberg, Kungens 
kurva-Skdrholmen och Haninge stad. Utbyggnaden av de regionala 
stadskarriorna starker majligheterna till en sammanhallen och hallbar region. 
Med ett okat utbud av bostader, arbetsplatser och utbildning i de fyra 
stadskdmorna okar mojligheterna till en integrerad bostads- och 
arbetsmarlcnad. Utrymme och mojligheter skapas da ocksh for de funktioner 
som bor finnas i den centrala delen av huvudstaden. En shdan utveckling 
starker hela regionens konkurrenskraft. 

Tillganglighet och framkomlighet är avgorande for att binda ihop regionen 
och 11 de regionala stadskdmoma. Flera malpunkter och tvdrforbindelser i 
regionen skapar ett robustare transportsystem som battre thl storningar. 
Med utvecklade regionala stadskamor ph, Sodertorn blir trafikstrommarna i 
regionen battre fordelade och kapaciteten i transportsystemet blir battre 
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utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgangligheten till viktiga 
malpunkter blir battre. Den ldngsiktiga inriktningen ska vara att de regionala 
stadskamorna knyts samman med attraktiv spdrtrafik. I avvaktan pa det bOr 
stombusstrafik skapas mellan kamorna. 

Att utveckla och starka de regionala stadskdrnorna med bostader, 
arbetsplatser, utbildning, service och annat utbud - tillsammans med 
utbyggnad av infrastruktur for gang, cykel, kollektivtrafik och vagtrafik är 
langsiktiga processer som kraver uthallighet och samarbete kring en 
gemensam vision. 

Siidertorn vaxer starkt med fler bostader, fler fiiretag och fler jobb 

Sodertorn vaxer kraftfullt i linje med den gemensamma visionen fOr regionen. 
Sodertiirnskommunerna har for ndrvarande en hog befolkningstillvaxt. Urn 
SOdertorn yore ett eget Ian skulle vi vara det tjarde storsta Idnet i Sverige och 
aven ha haft den fjarde storsta befolkningstillvaxten 2015. Genom att RUFS 
statistik bygger ph dldre siffror framgdr inte den snabba utvecklingen som kan 
liknas vid ett trendbrott. Statistiken i RUFS behover ddrfor uppdateras. Risk 
firms armars for att slutsatser och forslag baseras pa en verklighet som redan 
är passerad. Med drygt 470 000 invanare är Sodertomskommunerna viktiga 
aktorer for att fOrverkliga ambitioner och viljeinriktningar i den regionala 
utvecklingsplaneringen. 

Bostadsbyggandet är for narvarande Mgt och Sodertornskommunernas 
uttalade ambition är att skapa forutsdttningar for minst 72 000 bostader till 
2030. Forutsattningarna är goda for ett okat bostadsbyggande pa Sodertorn 
bade pa kort och lang sikt men det kraver fullfoljda insatser for forbattrad 
tillganglighet och framkomlighet bade mellan de regionala stadskdmorna och 
in till regioncentrum. 

SOdertorn har nu en snabbare foretagstillvdxt an Stockholms Ian i sin helhet. 
Antalet ffiretag och antalet anstdllda pd Sodertom vaxer ocksd snabbare och 
mer an vart tredje foretag pA Sodertorn är en snabbvaxare. Stockholm Syd 
fortsatter att utvecklas kraftfullt med 40 nya foretag lokaliserade till omrddet i 
Nykvarn/Sodertalje. Beslutet am utbyggnaden av Norviks hamn kommer 
ocksd att ha en positiv inverkan pA aktiviteten pa SodertOrn. 

Sodertomskommunernas uttalade ambition är att skapa forutsattningar ffir 
minst 100 000 nya arbetstillfallen till 2030. Med ett okat foretagande och fler 
arbetsplatser pa Sodertorn ?Aar mojligheten till sammanhallning och social 
hallbarhet i regionen med ett stom utbud av arbetsplatser och kompetens. 
Liksom ffir bostader krdver ett okat foretagande och fler arbetsplatser en 
forbdttrad tillganglighet och framkomlighet till olika mdlpunkter i regionen. 

Siidertiirn utvecklar Ifingsiktigt fyra stadskarnor i en sammanhallen 
regional struktur 
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Sodertornskommunerna arbetar sedan lange med att utveckla de fyra 
regionala stadskamoma Sodertdlje, Kungens Kurva - Skdrholmen, 
Flemingsberg och Haninge stad. 

I Sodertalje finns de globala foretagen AstraZeneca och Scania, som bada 
satsar langsiktigt pa verksamheterna i Sodertalje. Sodertdlje Science Park är 
en utvecklingsarena for forskning, innovation och utbildning ddr KTH ocksh 
utokar antalet utbildningar. Efterfragan.pa  bostader är stark och inriktningen 
är att ge plats for 20 000 nya bostader. Oppnandet av Citybanan i slutet av 
2017 starker fOrutsattningarna for pendeltagstrafiken i nartid. Logistikcentret 
Stockholm syd i Sodertdlje och Nykvarn, infrastrukturutbyggnaden av 
farleden till Sodertalje, Sodertdlje kanal och sluss samt inte minst Ostlanken 
bidrar till att stdrka Sodertdljes konkurrenskraft som regional stadskarna, 

Kungens kurva — Skarholmen är Sveriges storsta handelsomrade och 
innehaller ocksh ett av regionens stora detaljhandelscentrum. I Kungens kurva 
sker nu en omfattande fornyelse och kraftig expansion av handeln, ddr inte 
minst IKEA investerar i ett nytt modernt varuhus. I bade Skdrholrnen och 
Kungens kurva paghr bostadsutveckling. Forbifarten, TvarfOrbindelse 
Sodertorn, Spat-N/4 Syd och den upprustade roda tunnelbanelinjen ger 
stadskarnan fly utvecklingskraft. 

I Flemingsberg finns ett tvarvetenskapligt starkt vaxande campus med snart 
fem akademier, 17 000 studenter, universitetssjukhus och vdrldsledande 
forskning. Hdr finns ocksh ett vaxande rattscentrum kring Sodertorns tingsratt 
och basen fOr polisomrhde Stockholm syd. Investeringarna är omfattande i 
omradet bade for ndringsliv och offentliga verksamheter, men ocksh i 
bostadsbyggande. I den regionala stadskarnan är planeringen inriktad ph 
12 000 nya bostdder och just nu ph& utbyggnad av 1 500 av dessa. 
TvdrfOrbindelse Sodertorn, Sparvag syd, nytt resecentrum, forbdttring av vdg 
226, bdttre framkomlighet fdr stombuss starker den regionala stadskarnans 
utveckling. 

I Haninge stad utvecklar sju fastighetsagare stadskarnan tillsammans med 
kommunen. Inriktningen är att fortdta stadsmiljon med 7000 nya bostader ph 
kortare sikt och 20 000 bostader pa ldngre sikt och med mer verksamheter och 
service. Pendelthgstrafiken efter att Citybanan har oppnat och fly 
pendelthgsstation i Vega starker utvecklingen. Tvdrforbindelse WertOm och 
Forbifart Stockholm bidrar till att starka Haninge som regional stadskarna. 

Forutsattningar for att de regionala stadskarnorna ska kunna utvecklas som ett 
attraktivt alternativ till centrala Stockholm är att tillganglighet och 
framkomlighet mellan de fyra stadskdrnorna forbdttras liksom till ovriga 
viktiga malpunkter i regionen. 

Overgripande synpunkter pa forslaget till RUFS 2050 
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SodertOrnskommunema konstaterade vid aktualitetsprovningen av RUFS 
2010 att planen anger en tydlig inriktning for Stockholmsregionens 
utveckling men att det är uppenbart att viktiga aktOrer initierar 
utvecklingsarbeten som inte sjalvklart tar sin utgangspunkt i RUFS strategier. 
Problemet riskerar att bli an mer accentuerat an nth-  det fOrra remissvaret 
skrevs. Kraftig befolkningsokning, bostadsbrist och okat tryck pa 
valfardstjansterna kommer pressa alit fler aktorer mot mer kortsiktiga insatser 
samtidigt som behovet av samordnade ageranden egentligen okar. Vi 
aterkommer i yttrandet till behovet av RUFS som ett gemensamt regionalt 
utvecklingskontrakt. 

Mal, delmal och fitgarder — principiellt bra men behover forbattras 
Den fOrsta delen av RUFS 2050 ger overgripande inriktningar och är mer 
utvecklad an tidigare utvecklingsplaner. Den andra delen är inriktad pa vad 
som kallas planens genomforande. 

• En vision "Europas mest attraktiva storstadsregion" 
• Sex utmaningar infOr framtiden 
• Fyra langsiktiga mal med sikte pa 2050 
• Tjugotva matbara delmal med sikte pa 2030 
• Tjugoatta prioriterade atgarder 

Det principiella uppldgget är bra. Det skulle kunna beskrivas annu tydligare 
som en vision att ná, ett dagslage (utmaningarna) och vagarna fram till 
visionen uttryckta i tre tidsperspektiv. 

Det är positivt all de overgripande malen i princip ligger fast och all de 
justeringar som gjorts av de overgripande malen ger en forstarkning av 
sammanhangande inriktningar. All till exempel malet om en tillganglig region 
kopplas med god livsmiljo signalerar sambandet och behovet av avvagning 
mellan bebyggelse-, transport- och gronstrukturerna. 

Delmalen är ett nytt inslag och innebar en forni av fOrtydligande genom all 
vara matbara och tidsatta. Men det är oklart vad konsekvenserna blir. Eller 
annorlunda uttryckt - hur val de bade som enstaka mal och tillsammans 
matchar sin teoretiska "Overbyggnad". Sodertornskommunera har tidigare 
konstaterat all Stockholms arbetsmarknad har en mangd begransningar, bl a 
svag integration/exkludering av invandrare, unga kommer ftir sent ut pa 
arbetsmarknaden, invandrare kommer inte in pa arbetsmarknaden. Darfor 
behOver RUFS innehalla en tydligare inriktning for regionens kompetens-
fOrsorjning, dar kompetensutveckling fOr flyktingar, strukturell 
diskriminering pa arbetsmarknaden och skolgangen for barn och unga har 
regional betydelse. I det fortsatta arbetet med planen efter samradet behover 
detta bli mer genomarbetat. Sodertornskommunerna deltar garna i ett sadant 
utvecklingsarbete. 
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De prioriterade atgardema ersatter i princip atagandena i RUFS 2010. 
Atgarderna är relativt konkret foimulerade men det saknas en tydlig koppling 
till hur de bidrar till att uppfylla delmalen. Atgarderna saknar ocksa adressat. 
Manga kommuner har under aren efterfragat mer fokus pa hur den regionala 
utvecklingsplanen ska omsattas i aktiva handlingar for att na malbilden. Det 
behovs ett tydligare "kontrakt" mellan regionens aktOrer bade om mal for 
medellang och lang sikt men framfor alit om de aura viktigaste insatsema pa 
kort sikt. Det innebar Mire atgarder. De prioriterade atgardema behover ocksa 
bli tydligare fOr att kunna uppfattas som just atgarder - det viii saga ge uttryck 
for vilka aktorer som gOr vad och hur det ska ga till under angiven tidsperiod. 
De prioriterade atgarderna behover bearbetas och forankras hos regionens 
aktorer i det fortsatta arbetet med planen. Kopplingen till delmalen i den 
overgripande inriktningen behover vara tydlig. 

FOr att kunna utgora ett begripligt "regionalt kontrakt" behover hela andra 
delen i RUFS 2050 ha en tydligare koppling till den overg-ripande 
inriktningen i fdrsta delen. Det behover ocksa bli tydligt i den hdr 
planeringsomgangen att RUFS anger den overgripande inriktningen fOr RUP 
(Regionalt utvecklingsprogram). 

Den rumsliga strukturen — hall i och hall ut 
For drygt tva ár sedan uttryckte manga av regionens kommuner att RUFS 
2010 i huvudsak var aktuell Sodertornskommunerna framholl att 
flerkarnigheten med 'dna regionala stadskamor skulle ligga fast, Mr att det 
inte ska rada flagon tvekan om regionens samlade vilja. Vi noterar nu att den 
•grundlaggande strukturen finns kvar men att det finns tva forslag till 
snubblande lika strukturer. Detta riskerar att skapa osakerhet fOr andra aktorer 
om regionens intentioner. 

Sodertomskommunerna anser att den strukturbild som RUFS 2010 innehaller 
fortfarande bast motsvarar Stockholmsregionens behov av en balanserad 
utveckling. Regionen behover en stark utveckling av alla regionala 
stadskamor och deras nara omland. Varje stadskarna har sina egna, unika 
drivkrafter fOr utveckling och bor vaxa utifran dessa. Drivkraftema kan 
forstdrkas av offentliga investeringar, ddr framfOr alit kopplingama till 
trafiksystemet har stor betydelse. 

SamradsfOrslaget redovisar ocksa olika bedomda konsekvenser av de tva 
strukturbildema A och B, bland annat fOr markanvandning for bebyggelse. 
Med utgangspunkt i Sodertornskommunemas oversiktsplaner ser vi inte den 
skillnad i markbehov som samradsforslaget redovisar for de tva 
strukturbildema. 

Stockholmsregionen behover fortsatta att utveckla sin nya flerkarniga struktur 
— inte bara i utvecklingsplaner utan ocksa i verkligheten. Det kraver en 
langsiktig plan men ocksa talmodighet och uthallighet for att na genomslag i 
strategier som beror manga aktorer. Vi ser att ett sadant genomslag nu sker 
med bade okat bostadsbyggande och annan utveckling i de regionala 
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stadskarnorna och i regionens yttre, inre och centrala delar. Visioner, mal och 
strategier i tva generationer av regionala utvecklingsplaner (RUFS 2001, 
RUFS 2010) bOrjar nu fungera som styrsignaler for offentliga organisationer 
och som marknadssignaler for kommersiella aktorer. Vi viii se uthallighet fOr 
samma regionala utveckling ocksa i RUFS 2050. 

Tillgdngligheten till och mellan de regionala stadskarnorna Sodertalje, 
Kungens kurva — Skdrholmen, Flemingsberg, och Haninge stad är i dagslaget 

vilket gör att deras mojligheter att utvecklas som attraktiva 
alternativ till centrala Stockholm inte är sa goda som de annars skulle kunna 
vara. Kommunikationerna mellan de tre stora kommunikationsstraken i sodra 
Stockholmsregionen är bristialliga flit-  gang-, cykel- och kollektivtrafik, gods 
och personbilar. Vagnatet är hart belastat och trafiksakerheten är lag. 

Vi viii se en tydligare trafikstrategi i RUFS 2050 
Sodertomskommunerna har en mycket lang historia av samarbete kring 
utveckling av infrastrukturen. Vi har sedan lange en gemensam syn ph vilka 
brister som behover higardas i transportinfrastrukturen och i utnyttjandet av 
den. Vi arbetar ocksa entraget tillsammans for att vane objekt ocksâ ska bli 
genomfort: 

Sparutbyggnader 
• Utbyggnad av Sparvag syd 

• Dubbelspar Tungelsta- Hemfosa- Nyndshamn 

• Okad kapacitet pa Svealandsbanan 
• Genomfdrande av Ostlanken 

Utbyggnad av de regionala cykelstraken 

Forstarkt vagkapacitet 
• Tvarforbindelse Sodertom 

• Forbattringar pa E4/E20 vid trafikplats Hallunda samt genom Sodertalje 

• Forbattringar av vag 226 Varsta-Tumba-Huddinge-Stockholm 

• Forbdttringar pa riksvag 57 Gnesta-E4 och Forbifart Jarna 
• Trafiksakerhetshojande atgarder pa vag 225 

Kollektivtrafik 
• HOgklassig bussforbindelse — ast-vdstlig riktning (stombuss pa E4/20) 

• Snabba kollektiva Rirbindelser pa Forbifart Stockholm 
• Attraktiva resecentra i alla regionala stadskarnor 
o 	Hogklassig bussforbindelse — nord-sydlig riktning 

• Regionpendel 

Manga av vara prioriterade satsningar är pa vag att genomforas eller ingar i 
utbyggnadsforberedande planering. Sodertornskommunerna anser att 
fullfoljandet av dessa satsningar som sedan lange ingatt i den regionala 
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planeringen behover vara sakerstallda innan fler nya satsningar och 
utbyggnadspaket sans i verket i regionen. 

SamradsfOrslaget pekar pa problemet med regionens uppdelade arbetsmarknad 
och pa betydelsen av att kollektivtrafiken byggs ut for att hantera situationen. 
Samtidigt finns inga inriktningar fir transportsystemet som ser ut att balansera 
utvecklingen, snarare tvartom. 

Samradsfdrslaget innehaller riktlinjer och forhallningssatt fir transportsystemet, 
for klimatpaverkan, fir bebyggelsestruktur. Trafikfragorna berors pa flera stallen 
i samradsmaterialet, men det är svArt att g en samlad bild. Vi saknar ocksa 
realistiska fcirhallningssatt och atgarder fir regionens gods- och varutransporter. 
Det galler sarskilt fir den langre sikten 2030-2050. 

Sodertornskommunerna viii se en tydligare langsiktig trafikstrategi i den slutliga 
RUFS 2050. 

RUFS 2050 behovs som regionens gemensamma kontrakt 
RUFS är en utvecklingsplan, som ska ange en inriktning for kommande 
beslut. Den ar i strikt mening ingen genomforandeplan, men ska fimgera sa 
att gemensamma viljeinriktningar omsatts i aktiva och finansierade 
handlingar. Darfdr är det bra att kalla RUFS fir ett gemensamt kontrakt - men 
avgorande är hur aktorerna lever upp till det gemensamma kontraktet. 

Sodertornskommunerna anser att varken processen eller forslaget till RUFS 
2050, som beskrivs som ett "gemensamt kontrakt", med automatik kommer 
att medfdra fdrre "kontraktsbrott" an vad som gallt med RUFS 2010. 

SodertEirnskommunerna konstaterade i aktualitetsprovningen att det regionala 
planeringsarbetet behover inriktas pa att mobilisera regionens aktorer for ett 
an mer lcraftfullt samarbete kring den gemensamma inriktningen och 
finansiering av denna. 

Det är bra att landstingets eget ansvar har lyfts upp som en viktig pusselbit i 
genomforandet. Om kontraktet pa ett annu tydligare sat ska kunna 
uppratthallas behover landstingets egna verksamheter pa ett tydligare satt 
kopplas till den fortsatta processen. Sarskilt angelaget är detta om eller nar 
landstinget blir huvudman for regional tillvaxt och utveckling. 
Sodertornskommunerna vill se en tydlighet om 

- hur landstinget avser att arbeta med genomfdrandet Mom sin egen 
nuvarande organisation 
hur landstinget avser att arbeta med genomfdrandet inom 
organisationen, orninar landstinget Overtar det regionala 
utvecklingsansvaret frAn staten 

- hur landstinget avser att, tillsammans med kommunerna, arbeta for att 
andra instanser som trafikverket, universitet och hogskolor med flera 
lagger RUFS till grund fcir sin verksamhetsutveckling och sina 
lokaliseringsbeslut 
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Samtidigt är det viktigt att RUFS inte uppfattas som ett "kontrakt" enbart 
mellan landstinget och kommunema. Forvantningarna pd statens medverkan i 
fragor om infrastruktur, hogre utbildning mm, kan inte urtryckas nog tydligt. 
RUFS 2050 bor framhalla aven statens roll som part i kontraktet. 

Statens betydelse som part i ett utvecklingskontrakt belyses inte minst av 
behovet av strukturfOrdndringar fOr bostadsmarknaden. Det racier politisk 
enighet om behovet av okat bostadsbyggande. Hindren for detta finns pd olika 
hall, men statens roll som part i ett kontrakt maste vara att ta initiativ fdr att 
forstdrka bostadsmarknadens funktion, regelforenklingar och ett mer 
rationellt overprovningssystem. 

Sodertornskommunerna pekade i aktualitetsprovningen ph behovet av en mer 
rullande regional planering fOr all inriktning och struktur ska bli stabila och 
uthalliga. I RUFS 2050 är det inte mer tydligt an tidigare hur den fortsatta 
processen for aktiva gemensamma handlingar som leder till ett fOrverkligande 
ska ga till. Det framgar, vilket är bra, att forverkligandet vilar pa manga olika 
aktorer och processer ddr handlingsprogram kan bli aktuella aven framOver. 
Processema fdr att fOrverkliga RUFS intentioner är synnerligen vasentliga. 
Det krdvs ett standigt pdgaende fc5rankrings- och mobiliseringsarbete fOr att 
inte tappa mal och struktur ur sikte, det vill saga en standig kommunikation 
kring planen. 

For Sodertomskommunema: 

Daniel Dronjak 
Ordforande i kommunstyrelsen i Huddinge 

Boel Godner 
Ordforande i kommunstyrelsen i Sodertalje 

Lennart Kalderen 
Ordforande i kommunstyrelsen i Salem 

Anna Ljungdell 
Ordforande i kommunstyrelsen i Nyndshamn 

Fredrik Sawestahl 
Ordforande i kommunstyrelsen i Tyreso 

Meeri Wasberg 
Ordforande i kommunstyrelsen i Haninge 



Bob Wallberg 
Ordfdrande i kommunstyrelsen i Nykvam 

Ebba Ostlin 
Ordforande i kommunstyrelsen i Botkyrka 
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