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Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 (TRN 
2017-0052) 

I samband med utställningen av förslaget t i l l Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050, har Stocldiolms läns landsting (SLL) bett Storsthlm 
att lämna synpunkter på planförslaget. Storsthlm yttrade sig om den regionala 
utvecklingsplanen i samband med samrådet och framförde då synpunkter om 
prioriteringar, målstruktur, förankring, regional struktur och ett flertal sakfrågor som 
tas upp i RUFS. 

Stocldiolms läns landsting har i utställningsförslaget utvecldat flera av dessa delar på ett 
förtjänstfullt sätt. Prioriteringarna har blivit tydligare och skiljts från de regionala 
förhållningssätten. Visionen för regionen har integrerats med målstrukturen så att 
motiven framgår på ett tydligare sätt. Kopplingen mellan mål, delmål och prioriterade 
åtgärder har stärkts. Näringslivets betydelse, behov och RUFS konsekvenser har 
utvecklats. Flerkärnighet, transportsystemets strategiska utveckling och det 
storregionala perspektivet lyfts fram på ett tydligare sätt. De sociala dimensionerna 
synliggörs på ett bättre sätt i utställningsförslaget än samrådsförslaget. 

Storsthlm:s övergripande syn är att utställningsförslaget är en förbättring jämfört med 
samrådsförslaget. De regionala prioriteringarna är mer tydliga och förutsättningarna 
för regional samsyn är bättre. Synpunkterna i detta svar ska ses som förslag t i l l 
förbättringar för att säkra kvaliteten och förstärka möjligheterna att arbeta med 
genomförande och fortsatt dialog. Vidare lyfts några områden som fortfarande kräver 
utveckling och fördjupning. Storsthlm vill lyfta fram några områden som riskerar att 
göra RUFS 2050 mindre användbar; den breda ansatsen, det fortsatta engagemanget 
och ledarskapet, hanteringen av målkonflikter, samt brister i förankringsprocesserna. 

En bred ansats som riskerar att leda till otydlighet 
RUFS 2050 har en bred ansats och omfattar många områden. Det finns förklarliga skäl 
t i l l att planen utvecklats åt det hållet. Men det betyder också att det finns risk för att 
RUFS 2050 blir otydlig. En regional plan som istället avgränsats t i l l att dra upp 
riktlinjerna för den fysiska planeringen skulle tjäna som ett bra stöd för kommunerna i 
deras samhällsplanering. Samtidigt finns behovet av att belysa många perspektiv och 
frågeområden. Nuvarande förslag tenderar att vara allt för omfattande för att fungera 
som ett vägledande dokument. Utställningsförslaget är en följd av att 
samhällsplaneringen greppar över allt fler områden. Så hanteras frågorna även på 
kommunal nivå. Men det finns skäl att vara försiktig med att bredda ansatsen så att det 
grundläggande syftet med planen inte uppnås - nämligen att utrycka en samlad vilja 
och ligga t i l l grund för den fysiska planeringen. 

Storsthlm anser att RUFS 2050 har en svaghet i sin breda ansats. Det finns risk för 
otydlighet kring den samlade viljan och grunderna för planeringen i Storstockholm. 
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Stockholmsregionen skulle behöva av en mer avgränsad regional utvecklingsplan, med 
färre målområden och prioriteringar. 

Genomförandet förutsätter fortsatt engagemang och regionalt ledarskap 
För att nå målen i planen behöver genomförandet hanteras vidare. I förslaget behandlas 
genomförandet på några sidor i slutet av dokumentet. Det fokuserar på aktörernas olika 
roller, ansvarsområden och möjligheter att vidta åtgärder. Det gemensamma 
ansvarstagandet och samverkan lyfts fram. De regionala prioriteringarna och 
förhållningssätten som tas upp i planen ligger ti l l stor del i linje med kommunernas 
prioriteringar och utgångspunkter. Men det kan diskuteras om det är tillräckligt för att 
regionen ska samarbeta effektivt och lyckas genomförandet. 

Storsthlm bedömer att avsaknaden av ett tydligt regionalt ledarskap kan komma att 
minska betydelsen av RUFS 2050.1 RUFS 2050 anges vilka aktörer som har avgörande 
roller för att regionens långsiktiga mål ska nås. Men det är också en fråga om hur 
inblandade aktörer kan leda i det organisatoriska mellanrummet, att få ihop många 
aktörer trots att var och en har olika arbetssätt och förutsättningar. Den fortsatta 
processen för det gemensamma arbetet med regionala prioriteringar behöver utformas 
på ett genomtänkt sätt. Varje aktör behöver ta ansvar för sin del, men de behöver också 
stödja de gemensamma processerna. 

Storsthlm anser att det saknas en beskrivning av vilken roll och åtagande som görs av 
Landstinget i det fortsatta arbetet med RUFS 2050. Genomförandet skulle tjäna på att 
berörda förvaltningar på ett tydligt sätt deldarerar hur de avser att arbeta vidare med 
genomförandet. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen kan spela en viktig roll i 
genomförandet genom att fortsätta med analyser och stödjande aktiviteter. 

Storsthlm anser det problematiskt att mål formuleras för kommunernas 
kärnverksamhet, såsom utbildning och stadsbyggande. Det finns ingen regional 
beslutsnivå som kan lägga en målstruktur ovanpå kommunernas mål. I vissa fall 
sammanfaller kommunala mål med målen i RUFS 2050, men när det inte gör det, kan 
inte RUFS-mål överordnas kommunernas rådighet över målsättningarna. 

Storsthlm bedömer att RUFS 2050 i flera områden saknar mål, eller är otydliga, för 
landstingets egna kärnverksamheter. Till exempel avseende kollektivtrafikens 
utveckling, sjukvården, arbetet med psykisk hälsa och annat förebyggande arbete för 
folkhälsan. Andra exempel är sjukvårdens lokalisering och psykiska hälsan bland 
nyanlända som är viktiga frågor med stor betydelse för kommunernas verksamheter. 

Storsthlm bedömer att genomförandet behöver ske på flera olika nivåer. Kommunerna 
arbetar i huvudsak med åtgärder inom det egna geografiska området, men är beroende 
av de regionala sambanden. RUFS 2050 utgör en god grund för prioriteringar och 
perspektiv, men i genomförandet behövs fortsatt koordinering, processledning som 
skapar utväxling mellan aktörerna. Koordinationen behöver hanteras mellan aktörerna, 
där vissa parter kan ta ett större ansvar för regionala övergripande frågor och andra kan 
ta ansvar för mer lokalt avgränsade frågor. Processerna behöver utformas så att 
aktörerna kan bedriva sitt arbete i linje med prioriteringar och mål. Utväxlingen kan 
ökas genom att aktörerna samordnas och fortsätter att mötas i dialoger om 
genomförandet. Landstinget, Storsthlm och andra regionala aktörer kan bidra t i l l dessa 
processer genom att skapa arenor för dialog. 

Genomförandekontrakt och handlingsplaner som nästa steg 
Storsthlm vill åter framföra det förslag som lyftes i samband med samrådsförslaget om 
att regionen enas om ett antal åtgärder kopplade t i l l RUFS 2050. Respektive 
organisation kan besluta om åtgärderna och därefter kan det utvecklas t i l l en form av 
genomförandekontrakt med möjlighet att besluta om finansiering och 
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huvudmannaskap. Ett sådant arbetssätt skulle stärka möjligheterna att genomföra 
några av de åtgärder som krävs för att nå målen i RUFS 2050. 

Storsthlm anser att det behövs ett fortsatt resonemang om handlingsplaner kopplade 
t i l l RUFS 2050.1 föregående RUFS 2010 togs det fram handlingsplaner, men det 
gjordes i samband med själva planförfarandet. Storsthlm menar att ett sådant arbete 
skulle kunna ta vid när planen är antagen och utgöra ett konkret sätt att arbeta med 
åtaganden, genomförande, ansvar och roller. 

Målkonflikter behöver hanteras i fortsatt process 
I utställningsförslaget finns det fortfarande flera målkonflikter som inte hanteras på ett 
tillfredställande sätt. Det är svårt att se hur fortsatta satsningar på flygtrafiken går ihop 
med klimatmålen. Likaså är det svårt att hur ökade transporter, befolkningstillväxt, 
ekonomisk tillväxt och klimatmål inte ska ge upphov ti l l målkonflikter. Förslaget t i l l 
RUFS 2050 gör inte de vägval som förr eller senare måste göras. Eller, om de inte görs, 
så kommer åtgärder genomföras som motverkar flera mål och prioriteringar. Med 
nuvarande planförslag så kan många olika vägar väljas av varje aktör, vilket riskerar att 
leda ti l l suboptimering. 

Storsthlm anser att de målkonflikter som finns behöver hanteras i en fortsatt process 
efter att RUFS 2050 antagits. Aktörerna i regionen behöver göra vägval som leder 
regionen mot en gemensam utveckling. Vägvalen behöver givetvis vara väl förankrade i 
kommun- och landstingsledningarna. 

Förankringsprocesserna kan alltid bli bättre 
Storsthlm anser att förankringsprocesserna är en avgörande faktor för att 
genomförandet ska lyckas. I stora delar har RUFS 2050 förankrats på ett bra sätt, men 
det kan diskuteras om förankringen av mål och delmål skett på ett tillräckligt sätt. Det 
är också troligt att RUFS inte är förankrat i en vidare krets i kommunerna. 
Kännedomen om RUFS är troligtvis lägre inom social- och utbildningsförvaltningarna 
än inom samhällsbyggnadsförvaltningarna. Som exempel kan nämnas förankringen av 
de sociala dimensionerna i planen. 

K S L heter numera Storsthlm 
I utställningsförslaget t i l l RUFS 2050 används organisationsnamnet 
"Kommunförbundet Stockholms Län, KSL". KSL har numera bytt namn ti l l Storsthlm. 
För att undvika missförstånd behöver organisationsnamnet ändras genomgående i 
RUFS 2050. 

Med vänlig hälsning 
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