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Stockholms läns landsting 
   

 

Remiss angående RUFS 2010, aktualitet och 
användbarhet 

Fokusera på uppdatering och genomförande 

Det är nödvändigt att en så övergripande planering som RUFS 2010 håller 

över en längre tid. En långsiktig plan med tidshorisonter på 20 respektive 40 

år framåt i tiden kräver både tålmodighet och uthållighet för att nå 

genomslag. Allt för täta omarbetningar riskerar att motverka ett 

genomförande av planen. Samtidigt måste det underliggande materialet i 

form av prognoser, beskrivning av konkreta projekt m.m. få en rullande 

uppdatering för att inte den offentliga debatten och det pågående arbetet ska 

bygga på felaktiga förutsättningar. 

Grunddragen i RUFS 2010 är aktuella och behöver inte omarbetas. 

Det är viktigt att resurser nu läggs på att genomföra planens visioner och 

mål och att berörda aktörer samlas kring de åtaganden som följer av dessa 

istället för att inleda arbete med en ny RUFS. 

En modell för rullande planering och genomförande behöver utvecklas. 

Regionen kan också behöva göra ett inspel i pågående PBL-översyn så att 

den formella tidsgränsen för en regionplan ändras omarbetas. Det som gör 

att en plan upplevs som inaktuell är oftast inte att de långsiktiga strategierna 

behöver omprövas utan att befolkningssiffror, senaste investeringsbesluten 

m.m. inte uppdaterats. Det i sin tur minskar trovärdigheten till planen som 

helhet. 

Sollentuna står bakom RUFS 2010 

Sollentuna har ställt sig bakom regionens visioner och mål så som de är 

uttryckta i RUFS 2010. Vi har också valt att utvärdera vår nyligen (2012-12-

12) antagna översiktsplan mot RUFS strategier och åtaganden. Vi bedömde 

att hälften av de ca 50 åtagandena rörde den fysiska planeringen. 

För regionens utveckling och konkurrenskraft är det viktigt att det finns en 

sammanhållen strategi för länet liksom för hela Mälardalen. Sollentuna har 

genom att väva in och koppla översiktsplanen till RUFS markerat dess 

betydelse i den kommunala planeringen. 

Det blir lite märkligt att ett knappt år efter det att översiktsplanen vunnit 

laga kraft ta ställningen till aktualiteten i det dokument översiktsplanens 

regionala koppling bygger på och där ett trettioårsperspektiv angetts. 

Samtidigt är vi medvetna om PBLs tydliga begränsning av regionplanens 
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giltighet (8 år) och att planeringstiden är så lång att arbetet med en ny plan 

behöver inledas för att hinna fram till ett antagande 2018. 

Risken med nuvarande ordning är att det viktiga arbetet med att ta sig an 

regionplanens åtaganden aldrig hinner inledas utan att de tillgängliga 

resurserna för regional planering är upplåsta av ett ständigt pågående arbete 

med att ta fram underlag för nästa plan. För ett ta ett område som inte rör 

fysisk planering: ”Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen”. 

En nyckelfråga i en kunskapsregion där man i planen bl.a. skriver: ”Goda 

miljöer för utbildning och forskning kräver ett helhetsperspektiv där 

kommuner, fastighetsägare, lärosäten och näringsliv samordnar sina 

strategiska satsningar”. Dessa aktörer behöver stöd i genomförandet av 

RUFS, det finns sällan någon kunskap kring hur de strategiska besluten ska 

utformas för att nå planens mål även om viljan och förståelsen finns. 

En lösning på ovanstående konflikt kan vara att RUFS i sina grunddrag inte 

ändras utan att en uppdatering görs av befolkningsprognoser, kartmaterial 

m.m. som naturligtvis behöver justeras. Nyvunnen kunskap om höjda 

vattennivåer behöver inarbetas o.s.v. Så vitt vi kan bedöma kan det ske utan 

att påverka planens grunddrag. Resurserna bör istället användas för att 

utarbeta fler handlingsprogram och förankra dessa så att viktiga åtaganden 

kan genomföras. RUFS utmaningar och övergripande problembeskrivningar 

känns fortfarande aktuella. 

Koppla RUFS till aktuella problemställningar 

RUFS lider, liksom många andra strategiska dokument, av att kopplingen 

till de konkreta projekten tenderar att vara vag. Ett fortsatt arbete med 

handlingsprogram kopplade till planens strategier är ett sätt att stödja arbetet 

med att få en starkare koppling till genomföranden. 

Bostadsbyggandet kan vara ett exempel. Det lönar sig knappast att än en 

gång beskriva problembilden, det finns inget att invända mot hur RUFS gör 

det i gällande plan. Däremot är regionen i starkt behov av att det utvecklas 

genomtänkta handlingsprogram istället för de ofta starkt förenklade 

lösningar som passerar revy. 

Det behövs fördjupat arbete kring hur målen om en resurseffektivare region 

ska nås. Tar de samhällsekonomiska kalkylerna tillräcklig hänsyn till 

långsiktiga miljöeffekter eller behöver kalkylerna för investeringar i 

storstadsregioner förändras? Kopplingen mellan bostads- och 

arbetsplatsbyggande och utvecklingen av regionens fysiska struktur behöver 

ytterligare belysas. Vilken roll spelar de regionala kärnornas utveckling? 

Hur utformas en attraktiv kollektivtrafik samtidigt som kvaliteten med de 

gröna kilarna behålls och resandeunderlaget därmed inte riktigt räcker i den 

samhällsekonomiska analysen? Kanske ska bevarande av kilen få räknas 

som en pluspost i kalkylen? Här behövs fortsatt arbete utifrån de strukturer 

vi enats om snarare än att de ska prövas på nytt. 
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RUFS behöver också utveckla, med gällande plan och träffade 

överenskommelser som grund, systemsynen på utvecklingen av regionens 

infrastruktur, framför allt på spårsidan. 

Nå alla aktörer i det regionala utvecklingsarbetet 

RUFS är en regional utvecklingsplan, inte bara en fysisk PBL-plan. Har 

RUFS nått utanför planerarkretsen? Finns det mottagare för den strategi som 

benämns ”frigör livschanser” eller har det bara skapats konsensus i frågan 

inom kompetensområden som inte äger frågan? I inledningen beskrevs hur 

Sollentuna tagit in hälften av RUFS åtaganden i kommunens fysiska 

översiktsplan. Vilka organisationer tar hand om de övriga och vem känner 

ansvar för dessa? Det här är ytterligare ett område för fördjupning snarare 

än omtag. 

Sammantaget behöver RUFS utvecklas mot att bli ett mer användbart 

verktyg för regionens aktörer i det fortsatta arbetet mot att göra 

Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion. 


