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Kommunstyrelsen har beslutat att lämna följande yttrande: 

 

Sammanfattning 

Stockholms läns landsting har översänt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 

RUFS 2010, till Malmö stad för synpunkter.  

 

Malmö stad anser att RUFS innehåller ett inspirerande arbete kring vision, mål och strategier 

för den regionala utvecklingen i Stockholmsregionen. Det är av största vikt att regionala pla-

ner förmår stödja storstadsregionernas utvecklingskraft och de mellankommunala samar-

beten som pågår. I egenskap av storstadsregion står Stockholmsregionen inför liknande möj-

ligheter och utmaningar som Malmö med omnejd. Mot bakgrund av detta finns det all an-

ledning att ytterligare förstärka och vidareutveckla samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan 

de tre storstadsregionerna Malmö, Stockholm och Göteborg.  

 

 



 

   

  

Yttrande 

Malmö stad anser att den regionala utvecklingsplanen innehåller ett gediget och inspirerande 

arbete kring vision, mål och strategier för Stockholmsregionens utveckling. Eftersom ingen 

enskild aktör har ansvar för den regionala utvecklingen är det väsentligt att samlas kring ge-

mensamma målbilder och strategier. Både privata och offentliga aktörer bidrar till den sam-

mantagna utvecklingen i en region. Bland de offentliga aktörerna finns utvecklingsuppdrag 

på lokal, regional, statlig och europeisk nivå, vilket innebär att ett samspel mellan olika nivåer 

är såväl önskvärt som nödvändigt. Att RUFS visar på Stockholmsregionens samlande färd-

riktning och uppmuntrar till samverkan tvärs över politiskt-administrativa nivåer och sek-

torsgränser är därmed en god ambition.  

 

Likt Stockholm är Malmö motor för utvecklingen i ett regionalt perspektiv. Malmö har stor 

inpendling, fungerar som näringslivscentrum och förser resten av regionen med arbetsplat-

ser. Tillsammans med Köpenhamn driver Malmö utvecklingen i Öresundsregionen och en 

funktionellt integrerad arbetsmarknad tvärs över nationsgränsen har växt fram. Den långsik-

tiga trenden på den skånska sidan av Öresundsregionen är att utvecklingen koncentreras till 

de elva kommunerna i MalmöLundregionen. Merparten av tillväxten i befolkning och arbets-

tillfällen har skett i denna del av Skåne, som idag motsvarar 52,4 % av Skånes befolkning. 

Under 2000-talet har MalmöLundregionen haft en befolkningstillväxt i paritet med Stor-

Stockholm. Regionförstoring och befolkningstillväxt ställer naturligtvis krav på den lokala 

och regionala nivåns förmåga att anpassa sig till utvecklingen.  

 

Malmö med omnejd står inför liknande utmaningar som de vilka anges i den regionala ut-

vecklingsplanen för Stockholmsregionen. Det handlar till exempel om att skapa en välfunge-

rade bostadsmarknad, att få till stånd ett väl utbyggt kollektivt transportsystem, att öka den 

sociala sammanhållningen och att tillvarata alla invånares potential. Malmö och Stockholm 

har en gemensam utmaning i att både fungera som regional motor för tillväxt, sysselsättning 

och utveckling, och samtidigt stå inför utmaningar på det sociala området. Situationen är inte 

unik för Malmö och Stockholm, utan liknar den i många europeiska storstäder. Storstadsreg-

ionernas roll i ett nationellt perspektiv behöver dessutom uppmärksammas betydligt mer än 

vad som är fallet i dagsläget.  

 

Mot bakgrund av detta finns det all anledning att ytterligare förstärka och utveckla samar-

betet mellan de tre svenska storstadsregionerna. Det är angeläget att vidare utveckla erfaren-

hetsutbytet kring till exempel storstadens roll som nationell och regional motor, storstadsreg-

ionernas gemensamma möjligheter och utmaningar, regionala planeringsförutsättningar samt 

mellankommunalt samarbete.  

 

Malmö stad tillämpar ett regionalt perspektiv i planeringen av stadens utveckling och sam-

verkar med andra kommuner kring strategiska utvecklingsfrågor. En central utgångspunkt 

för kommunen är att arbeta med stadens roll i en regional och internationell omgivning. 

Kommunerna har verksamhet inom områden med central bärighet på den regionala utveckl-



 

   

  

ingen – till exempel trafik, bostadsförsörjning, näringslivsutveckling, kultur och att skapa at-

traktiva stads- och livsmiljöer. Dessutom genereras regionala processer genom mellankom-

munala samarbeten. Därför är det av största vikt att regionala strategier och planering förmår 

stödja storstadsregionernas utvecklingskraft och de mellankommunala samarbeten som på-

går. Arbetet med RUFS förefaller vara ett steg i den riktningen.    
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