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Svar på remiss 

RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 

Synpunkter 

En feministisk vision för regional utveckling och samarbete 

Idén om RUFS som samverkansverktyg är bra, men Feministiskt initiativ Storstockholm 

anser att RUFS i dag har fel fokus. Den inte tar ett helhetsgrepp på stadsplaneringen 

genom att väga in hur olika sektorer som bostads- och trafikplanering och 

samhällsservice bör samverka, och den tar inte heller upp existerande skillnader mellan 

olika områden i Stockholmsregionen och deras förutsättningar för utveckling.  

Som utgångspunkt bör RUFS ha utjämningsmål och kvalitet på samhällsservice – ett 

socialt fokus parat med miljöhänsyn – i stället för att attraktionskraft ska skapas genom 

budgetbelysande skrytbyggen och utbyggnad av biltrafiken. Först då kan planen 

användas som ett verktyg för att motverka den utveckling vi ser i storstadsregionen 

Stockholm med ökade klyftor mellan medborgare och områden. City har vi gemensamt, 

men beroende på var vi bor är våra möjligheter mycket olika. Trots en omfattande 

samhällsplanering ökar skillnaderna mellan innerstad och ytterområdena, och mellan de 

olika ytterområdena. Det är vår kritik mot planeringen. 

Att bygga på erfarenhet 

Nyckelord i RUFS är ”samordning”, vilket bör antas gälla ett brett upplägg mellan olika 

myndigheter och aktörer för att få denna jätteplan att fungera i praktiken. Eftersom 

RUFS 2010 bygger på RUFS 2001 finns det också erfarenheter att bygga på. Vi hittar 

dock inte information i uppföljningen om samordning eller vilka funktioner som ska 

säkerställa att samordningen ska fungera. Enligt vår uppfattning saknas alltså uppgifter 

om hur planen ska förverkligas och vem som ska göra de ”åtaganden” som anges. Det 

går inte att se hur helheten och visionen om Stockholmsregionen år 2030 ska fås att gå 

ihop. Det är en brist med tanke på att planen i övrigt är ambitiös och mycket 

omfattande. 
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Det är svårt att från halvvägsevalueringen av RUFS bedöma i vilken mån planen har 

haft effekt som regulator för exempelvis bostadsmarknaden och då särskilt 

prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholm. Vi kan inte heller hitta information om i 

vilken mån det finns underlag och behov för ytterligare satsningar på kommersiella 

aktiviteter som shoppinggallerior, jämfört med satsningar i samhällsservice som 

bemanning inom vården, fler vårdplatser, satsningar på skola och barnomsorg eller 

utbyggnad av kollektivtrafiken. Feministiskt initiativ efterlyser också en redovisning för 

hur det gått att ”frigöra livschanser”, som enligt RUFS ska ske genom bland annat 

samverkan, policy mot diskriminering, mångfaldsorientering och uppföljning och 

genom att undanröja hinder för att alla människor tryggt ska kunna visats och resa i 

regionen.  

Ett nytt fokus 

Feministiskt initiativ arbetar långsiktigt för ett Stockholm med ett kraftigt ökat 

bostadsbyggande med preferens för hyresrätter till rimliga priser och ökad 

kollektivtrafik. Vi måste vara proaktiva och anvisa mark för byggande av hyresrätter, 

något som nu överlåts till byggbolagen.  

Detta är helt grundläggande områden för samhällsplaneringen och vi anser att RUFS 

saknar fokus för dem. RUFS inriktning ligger i ofas både med verkligheten, 

utvecklingstrenderna för Stockholm och ett mer utåtriktat ansvar för hållbar utveckling, 

då särskilt miljöbelastning. Det är nödvändigt att släppa tanken att traditionell tillväxt är 

det enda måttet på utveckling och framgång. Vi måste i stället på allvar satsa på 

invånarnas livskvalitet och tillgång till samhällsservice.  

Se till verkliga behov, inte yta 

Stockholms befolkning ökar och det gäller i första hand inflyttning från övriga Sverige. 

Antalet äldre invånare ökar och vi lever längre. Vi ser en urbanisering i Sverige som 

måste mötas med stora insatser i storstadsområdena för bostäder, trafik, vård och social 

service. Satsningarna i Stockholm har dock inte varit tillräckliga och inte mött de 

verkliga behoven. Politisk retorik om att skapa ett attraktivt Stockholm och stad i 

världsklass klingar falskt när vi samtidigt ser att vanliga invånare som flyttar in helt 

enkelt inte får plats vare sig fysiskt eller socialt. 

Tillväxt är inte ett självklart mål i alla sektorer i samhället. Vårt mål är ett samhälle fritt 

från diskriminering, där alla kan känna sig trygga och leva sitt liv som de önskar, och då 

måste tillväxten problematiseras och utvecklingen planeras. En hållbar tillväxt i 

Stockholm skapas tillsammans med de nya stockholmarna och för dem. Det innebär en 

inriktning på bostäder och välfärd, inte som nu på spektakulära projekt för att utåt visa 

hur storslaget Stockholm ska vara.   
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Feministiskt initiativ instämmer med RUFS om att Stockholm ligger efter jämförbara 

regioner och storstäder när det gäller trafiksystemet. Ett verksamt medel för att förbättra 

integrationen mellan olika grupper och områden i Stockholm är utveckling av 

kollektivtrafiken. Biltrafikanten har alltid kollektivtrafiken som ett alternativ medan 

kollektivtrafikresenärens val är mer begränsade, särskilt om hen inte har bil och bor i 

ytterområden och förorter. På gator och vägar har andra trafikanter, som fotgängare, 

cyklister och kollektivtrafikanter, fått anpassa sig efter bilarna och bilisterna. 

Motorleder skär rakt genom bebyggda områden och har på så sätt skapat gränsdiken 

mellan närliggande stadsdelar. En stad byggd för bilismen är också en ojämlik stad, 

eftersom bilanvändningen skiljer sig utifrån faktorer som kön, ålder och inkomst. 

Kvinnors och mäns vardagsliv ser typiskt sett olika ut: kvinnor, som fortfarande står för 

merparten av det obetalda arbetet och omsorgen för barn och gamla, lämnar och hämtar 

barn, uträttar ärenden och handlar mat, medan män rör sig mellan två punkter: jobbet 

och hemmet. I bilarna sitter medelålders män med goda inkomster, på väg till och från 

arbetet. I de allmänna färdmedlen trängs kvinnor, barn, ungdomar, äldre och 

låginkomsttagare. 

Summering  

Planen är uppbyggd i flera steg med beskrivning av läget och situationen i olika 

geografiska områden och för olika sektorer. Därefter följer mål, strategier och till sist 

åtaganden. Lägesbeskrivningen är bra och intressant men ger inte förslag till lösningar. 

De mål och strategier som beskrivs i RUFS liknar dessutom varandra, vilket bidrar till 

att åtagandena inte leder oss vidare mot en budgetdiskussion. Det förs inte heller någon 

diskussion huruvida till exempel skattefinansiering på sikt är en möjlighet för att 

förstärka marknaden eller rätta till snedvridningar i marknadsbaserade lösningar. Vi 

saknar en resursfördelningsanalys och en plan för att omfördela resurser med syfte att 

skapa en mer jämställd och jämlik region. 

 

 

 

Malin Ericson  

Vice ordförande 

Feministiskt initiativ Storstockholm 


