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Jordens Vänner Stockholm/Alternativ Stad 2017-11-03

Remissvar på RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
Jordens Vänner Stockholm/Alternativ stad har inte haft möjlighet att granska alla delar av RUFS 
2050 i detalj, men kommer här med några övergripande synpunkter på planen som helhet.

Vi har tidigare lämnat ett remissvar på klimatfärdplanen för Stockholmsregionen. Vi vill här 
återupprepa att vi är kritiska till att klimatfärdplanen bygger på den regionala utvecklingsplanen, då 
vi menar att förhållandet borde vara det omvända: den regionala utvecklingsplanen borde bygga på 
klimatfärdplanen eftersom de planetära gränserna utgör ramarna för det mänskliga samhället och 
ekonomin.

Ett genomgående tema i RUFS 2050 är tillväxt. Enligt planen ska regionen växa både ekonomiskt 
och i antal invånare. Vi menar att detta ensidiga fokus är skadligt och otidsenligt då det står i vägen 
för den viktigare och mer grundläggande diskussionen om hur vi ska säkerställa att 
Stockholmsregionens invånare har en god och jämlik levnadsstandard inom de ekologiska ramarna. 
Tillväxt är ingenting värd om den inte bidrar till att förbättra människors liv, men i RUFS 2050 
framstår det som att tillväxten skulle ha ett egenvärde, vilket vi tycker är ett mycket märkligt 
resonemang.

Ett av målen i planen är att Stockholmsregionen ska minska sin klimatpåverkan och samtidigt ha 
fortsatt ekonomisk tillväxt. Det här är bara önsketänkande eftersom det ännu inte finns några bevis 
på att ekonomisk tillväxt går att frikoppla från ökad klimatpåverkan. Här uppstår en konflikt då 
båda målen med all sannolikhet inte kan uppnås samtidigt. Vår erfarenhet är att det i sådana 
konflikter alltid är klimatarbetet som får stryka på foten. Det är inte omöjligt att exempelvis 
storskaliga infrastruktursatsningar som syftar till att minska utsläppen tillfälligt leder till en ökad 
ekonomisk tillväxt, men om tillväxten är ett mål i sig kommer målkonflikter förr eller senare att 
uppstå. Vi vill därför återigen understryka att tillväxt inte har något egenvärde, medan ett stabilt 
klimat är en absolut förutsättning för att vårt samhälle ska fungera.
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