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Aktualitet och användbarhet - RUFS 2010 
Sörmland är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara Stockholm-Mälar-
regionen. Regionförbundet Sörmland har fått förfrågan att lämna synpunkter på aktu
alitet och användbarhet avseende RUFS 2010 och vil l lämna följande yttrande. 

Syftet med remissen är att skapa förutsättningar för ett än kraftfullare genomförande 
av RUFS 2010 fram ti l l år 2016 - och genom bättre insikt i regionens behov skapa 
möjligheter att påbörja programarbetet av en ny regionplan. 

För Sörmlands vidkommande är yttrandet av särskild betydelse då ett av målen i lä
nets regionala utvecklingsprogram, Sörmlandsstrategin 2020, är att Sörmland har 
starka samband med omvärlden, däribland grannlänen. 

I detta sammanhang vi l l förbundet lyfta fram att samtidigt som Stockholm har myck
et stor betydelse för Sörmlands utveckling, är Sörmland viktigt för Stockholm. Länet 
bidrar bland annat med arbetskrafts- och bostadsförsörjning, vilket gynnar utveck
lingen i Stockholm och därmed hela Sverige. 

Regionförbundet Sörmland presenterar i det följande förbundets synpunkter enligt de 
åtta frågor som finns angivna i remisshandlingen: 

1. Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
2. Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete? 
3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det stärkas 

ytterligare? 
4. Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 
5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
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6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
7. Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 
8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från 

Av de ställda frågorna besvarar Regionförbundet Sörmland frågorna, 2,3, 5, 6, 7 och 
8. Förbundet har valt att inte svara på fråga ett samt dokumentets styrkor och svag
heter (fråga 4), utan dessa nämns om relevant i samband med övriga svar. 

Yttrandet är framtaget i samråd med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anser Regionförbundet Sörmland att: 

• Utmaningarna i RUFS 2010 är fortfarande relevanta men bör tydliggöras. 
Komplexiteten och intensiteten i frågor kopplat mot bl. a en stark befolk
ningstillväxt i Stockholmsregionen för med sig konsekvenser för bostads- och 
arbetskraftsförsörjningen vilket tydligt bör beaktas i RUFS 2010. 

• Stockholms län bör, sett från ett omvärldsperspektiv, tydligöra länets roll i det 
storregionala perspektivet. 

• En styrka med RUFS 2010 är att den för samman fysisk planering och reg
ionalt tillväxtarbete i Stockholms län och i viss mån omgivande grannlän. 
Dock bör perspektivet och det ömsesidiga förhållandet kunna förstärkas ytter
ligare i genomförandet av RUFS 2010, som från Regionförbundet Sörmlands 
perspektiv är otydligt. 

• En av Stockholm-Mälarregionens största utmaningar är att den funktionella 
utvecklingen och den administrativa indelningen inte sammanfaller. 

• Regionala aktörer i Sörmland har hittills inte varit aktiva i genomförandet av 
RUFS 2010 samt principer och inriktningar som pekas ut i RUFS 2010 upp
levs inte ge avtryck på den reella utvecklingen i Stockholmsregionen. 

Fråga 2: Användningen av RUFS 2010 i Sörmland och planens 
genomslag i arbetet 
Regionala aktörer i Sörmland använder i viss utsträckning innehållet i RUFS 2010. 
Exempelvis refereras t i l l de principer, avseende den framtida utvecklingen av infra
struktur, lokalisering av ny bebyggelse etc, som presenteras i dokumentet. Dessa har 
bland annat kommit t i l l användning i kunskapsunderlag och utvecklingsprocesser i 
Sörmland. 

Regionförbundet Sörmland använder sig också av målbildskartan som används för 
att illustera länets storregionala samband. Vidare kan konstateras att resonemang som 
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återfinns i den storregionala målbilden förekommer i kommunala översiktsplaner 
som tagits fram under senare år. 

Sett från ett grannläns perspektiv är RUFS 2010 också viktig då den används som 
kunskaps- och faktaunderlag för hur situationen ser ut i Stockholms län. 

Fråga 3: Genomförandet av RUFS 2010 och hur genomförandet 
kan stärkas ytterligare 
Regionförbundet Sörmland bedömer att kännedomen om genomförandet, däribland 
handlingsplanerna, är svagt och att aktörer i Sörmland har haft en låg aktivitet i det 
direkta genomförandet av RUFS 2010. Däremot kan deltagande ha förkommit i akti
viteter som ligger i linje med innehållet i RUFS 2010. Kommunikationen samt invol-
veringen i de handlingsplaner som tagits fram för att genomföra RUFS 2010 bör så
ledes utökas, sett från ett sörmländskt perspektiv. 

Det upplevs vidare som att de principer och inriktningar som pekas ut i RUFS 2010, 
inte ger avtryck på den reella utvecklingen i Stockholmsregionen. Trots att både en 
storregional målbild för östra Mellansverige och en plankarta för Stockholms län 
presenteras i RUFS 2010, upplevs de aktiviteter som bedöms vara genomförandet av 
dokumentet inte alltid vara i linje med innehållet. 

Konkreta exempel på hur den storregionala målbilden inte kommit t i l l användning, är 
t i l l exempel utredningar och diskussioner kring en ny allmän flygplats med syfte att 
ersätta Barkaby och avlasta Bromma, för att bland annat förbättra förutsättningarna 
för privatflyg. Här skulle t i l l exempel Eskilstuna flygplats vara ett realistiskt alterna
tiv. Även avseende hamnutveckling kan Oxelösunds hamn spela en större roll för in-
och utskeppning av varor t i l l och från Stockholms län. 

När det gäller bostadsbyggandet har inte heller möjligheterna i de sörmländska 
kommunerna, utnyttjats t i l l fullo. Från Regionförbundet Sörmlands håll kan noteras 
att det har förekommit länsöverskridande samarbeten, men att det har varit svårt att 
lyfta bostadsfrågan i dessa då frågan är nära sammankopplad med konkurrens om 
kommuninvånare. Detta är ett perspektiv att ha med sig, både i det fortsatta genomfö
randet av RUFS 2010 samt i framtagandet av nästa RUFS. 

Dock vi l l Regionförbundet Sörmland lyfta fram att samarbetet beträffande kollektiv-
trafikfrågor och tranportinfrastruktur kunnat hanteras på tvärs över länsgränserna, 
genom samarbetet En Bättre Sits där Mälardalsrådet har den sammanhållande rollen. 
Även om en hel del återstår att göra även på denna front, så finns en del att lära från 
denna samarbetsprocess. 
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En anledning t i l l att genomförandet av RUFS 2010 blir otydligt kan vara att doku
mentet både har en funktion som regionplan och regionalt utvecklingsprogram 
(RUP). Från ett sörmländskt perspektiv skulle en uppdelning i två dokument eventu
ellt underlätta genomförandet, eftersom RUP-delarna har lättare att spänna över läns
gränser medan regionplanen handlar om att hantera länets territorium. Om RUP-
delen vore fristående skulle t i l l exempel gemensamma handlingsplaner och aktivite
ter kunna utvecklas och uppföljning ske gemensamt. På samma gång finns en risk att 
helhetssynen innebärande en tydlig koppling mellan regionalt tillväxtarbete och fy
sisk planering, RUFS 2010:s största styrka, går förlorade med denna uppdelning. 
Oavsett hur regional utvecklings- respektive regionplandelarna i RUFS 2010 struktu
reras är det av betydelse för utvecklingen i östra Mellansverige att det finns en nära 
dialog kring de strategier och analyser som tas fram i de enskilda länen. Detta kopp
lar också an t i l l formen för RUFS-dokumentet. Vissa delar i den strategiska plane
ringen skulle behöva anta ett kortare tidsperspektiv och dessutom tillåtas vara mer 
flexibla. En möjlighet i detta sammanhang är att överväga att utforma tematiska t i l l -
lägg för att inte ta om en hel process i samband med framtagandet av ett nytt doku
ment och underlätta utvecklandet av delar som sträcker sig över länsgränser. 

Regionförbundet Sörmland anser också att den ambition som ges i Sörmlandsstrate
gin 2020 på sikt kommer att underlätta för gränsöverskridande samarbeten inom fy
sisk planering, genom att länet avser att bedriva ett arbete som syftar t i l l att förstärka 
de positiva och minska de negativa konsekvenserna av en regionförstoring. Utifrån 
Sörmlandsstrategin 2020, Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 2014-
2025, Sörmlands trafikförsörjningsprogram, Handlingsplan för näringslivsutveckl
ing, Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023 och så vidare finns 
plattformar i Sörmland att diskutera gemensamma processer med Stockholm och 
andra län i östra Mellansverige ifrån. 

Avseende samverkan är realititeten också sådan att avsaknaden av formella administ
rativa institutioner som omsluter den funktionella geografin, medför att samarbeten 
sker genom att frågor bryts ut från en helhet. I detta sammanhang bör aktörer över
väga om det går att utveckla principer för att styra samverkan samt få ihop plane
ringsprocesser. 

En stark dialog i det fortsatta genomförandet av RUFS 2010 med aktörer i östra Mel
lansverige utifrån ett samordnat utvecklings- och fysisk planeringsperspektiv bedö
mer Regionförbundet Sörmland vara avgörande för en positiv storregional utveckl
ing. 
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Fråga 5: Delar i RUFS 2010 som inte är aktuella 
Regionförbundet Sörmland anser att presentationen av målbilden för östra Mellans
verige bör utvecklas i RUFS 2010. Den storregionala målbilden som idag presenteras 
är bra men skulle kunna bli än mer mångfacetterad. Bland annat skulle tematiska 
områden, såsom funktionella sammanhang, som t i l l exempel bostadsförsörjning och 
konsekvenser av den funktionella arbetsmarknaden ytterligare kunna tydliggöras. 
Viktiga storregionala frågor från ett sörmländskt perspektiv är t i l l exempel tillgången 
t i l l högre utbildning såsom universitets- och yrkeshögskoleutbildningar samt utveckl
ing av regionala innovationssystem. 

För Sörmlands vidkommande handlar det vidare om att nå effektiva strategiska sam
arbeten kring 

• arbetskrafts- och kompetensförsörjning 

• kollektivtrafik och transporter 

• flygplatser och hamnar 

• kombiterminaler 

• bostadsbyggande 

• fritids-, rekreation- och naturvärden 

• 

Dessa är områden där Sörmland har goda förutsättningar att komplettera och stödja 
utvecklingen i Stockholms län. 

Vidare finns behov av att fördjupa resonemanget i RUFS 2010 kring vad det storreg
ionala perspektivet innebär för olika utvecklingsfrågor. Vilken roll och funktion spe
lar de regionala kärnorna som pekas ut i RUFS 2010 t i l l omkringliggande orter, 
såsom relationen Södertälje och Gnesta eller Trosa. För att öka intresset kring RUFS 
i hela östra Mellansverige krävs att de indirekta beroendena bättre tydliggörs, t i l l 
exempel hur de olika delarna stärks av att tillgängligheten mellan Nyköping och 
Stockholm förbättras genom Ostlänkens tillkomst. 

Fråga 6: Utmaningarnas relevans i RUFS 2010 
Utmaningarna i RUFS 2010 upplevs fortfarande som relevanta. Dock har vissa frå
gor fått ökad betydelse och bör tydliggöras samt diskuteras utifrån dess ökade kom
plexitet. 

Befolkningstillväxten förväntas att bli betydligt kraftigare än de framskrivningar som 
genomfördes i samband med framtagandet av RUFS 2010. Bostadsförsörjningsfrå-
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gan har förvisso varit en viktig utmaning under lång tid i Stockholmsregionen, men 
utgör idag ett direkt hot mot en fortsatt stark tillväxt i Stockholmsområdet. Att främja 
funktionalitet avseende bostads- och arbetsmarknad, kultur- och fritid, hälso- och 
sjukvård m.m. mellan Stockholms län och övriga län i Mälarregionen behöver därför 
ges ordentligt utrymme i genomförandet av RUFS 2010 och i planeringen av kom
mande RUFS. 

I detta hänseende vi l l Regionförbundet Sörmland betona att utökad storregional ut
blick mot det som kommuner i grannlänen har att erbjuda, särskilt de kommuner som 
direkt gränsar t i l l Stockholms län, är en potential som långt ifrån utnyttjas t i l l fullo i 
nuläget. Förbättrade transportmöjligheter i och med byggnationen av Ostlänken, för
stärkningen på Svealandsbanan och underhållsinsatser på västra stambanan, kommer 
ytterligare att förbättra möjligheterna att bo i Sörmland och arbeta på den funktio
nella arbetsmarknaden Stockholm-Mälarregionen. Mot bakgrund av järnvägssyste
mets kapacitetsproblem, som tydliggjorts på västra stambanan i samband med Tåg-
plan 14, måste man i ett storregionalt planeringsperspektiv utförligt beskriva de 
framtida behoven avseende transportinfrastruktur. 

Fråga 7 och 8: Stockholmsregionens viktigaste utmaningar och 
omvärldsbild 
Regionförbundet Sörmland anser att arbetet med att stärka det strategiska tänkandet 
kring en ökad funktionalitet i Stockholm-Mälarregionen, bör vara tongivande i nuva
rande och framtida RUFS. Utöver behovet att särskilt ta fasta på befolkningstillväx
ten och en gemensam arbets- och bostadsmarknad, föreslår Regionförbundet Sörm
land att Stockholms läns landsting i RUFS 2010 också stärker följande aspekter, i det 
fortsatta arbetet med att genomföra strategin. 

• Tydliggör kollektivtrafikförsöriningsprogrammens funktion i ett storregionalt 
perspektiv. 

• Ostlänken kommer att få en stor betydelse för hela storregionen och bör ges ett 
tydligt utrymme både avseende genomförandet av RUFS 2010 samt i programar
betet av en ny regionplan. 

• Logistikcentra- och kombiterminaler återfinns i RUFS 2010, men här kan ut
vecklingen komma att bli än mer beroende av grannlänen. Stockholms län har 
mycket att vinna på att förlägga dessa ytkrävandeanläggningar utanför länet för 
att därmed frigöra värdefull mark för andra ändamål såsom bostäder. I Sörmland 
finns idag goda väg- och järnvägsnät. Från denna aspekt är Sörmland ett konkur
renskraftigt län när det gäller att bedriva verksamhet kopplat mot exempelvis lo-
gistisk verksamhet. 
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• Kompetens- och arbetskraftsförsörjning, avseende alla typer av arbeten, både 
högkvalificerade och mindre kvalificerade. Detta är en reell utmaning för Stock
holmsregionen framöver och bör hanteras i RUFS-processen. 

• Utökade perspektiv på vattenfrågor, t ex dricksvattenförsörjning, kollektivtrafik 
på vatten, etc. 

Stockholms läns roll i en tilltagande regionförstoring är inte beskriven som en utma
ning och inte heller en möjlighet i RUFS 2010. Detta är en svaghet som behöver åt
gärdas. Regionförbundet Sörmland, föreslår därför att genomförandet av RUFS 2010 
och planeringen av nästa RUFS tar ett större grepp om hur Stockholm vil l förhålla 
sig t i l l omvärlden och då i det storregionala sammanhanget i synnerhet. 

Administrativt sett, bedöms i nuläget den största utmaningen för Stockholm-Mälar
regionen vara, att de funktionella sambanden och den administrativa indelningen för 
hanteringen av många frågor i dagsläget inte sammanfaller utan istället sker relativt 
ad-hoc-mässigt med avsaknad av helhetssyn. 

Stockholms läns utveckling är helt avgörande för utvecklingen för övriga län i östra 
Mellansverige och utvecklingen i grannlänen är av betydelse för utvecklingen i 
Stockholms län. Detta bör understrykas i RUFS 2010, samtidigt som det tydligare 
bör presenteras hur Stockholm själv ser på sin roll i detta sammanhang. 

Detta arbete sker förslagsvis genom en nära dialog och samarbete med aktörer i an
gränsande län i väntan på större förändringar av de administrativa förutsättningarna 
och Regionförbundet Sörmland ser sig som en självklar samarbetspart i detta arbete. 

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND 
Regionstyrelsen 

Sid 7(7) 


