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Remissyttrande 
 

Stockholms läns landsting har översänt handlingar för yttrande avseende, Regional 

utvecklingsplan för Stockholm RUFS 2010, dnr LS 1304-0578, dess aktualitet och 

andvändbarhet. 

 

Statens folkhälsoinstitut har tidigare (2008-11-19) kommenterat RUFS 2010.  

 

År 2003 fattade Sveriges riksdag beslut om en nationell folkhälsopolitik med det övergripande 

folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen”. För att uppnå målet har regeringen fastslagit elva målområden som har stor 

betydelse för folkhälsan. Ärendet anknyter bland annat till folkhälsopolitikens målområde 5. 

”Miljöer och produkter” samt målområde 9. ”Fysisk aktivitet”.  

 

Den sociala ansatsen redovisas men den kan utvecklas ytterligare och beskrivas mer utförligt i 

kommande RUFS. Positivt är också den breda delaktigheten i planeringen.  

 

Den regionala utvecklingsplanen har en viktig uppgift att leda och samordna utvecklingen för en 

god livsmiljö. Enligt plan och bygglagen ska kommunerna främja ”en från social synpunkt god 

livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper” 2 kap. 3§ punkt 2. 

 

En hållbar framtid förutsätter både den enskilda individens hållbara val och att samhället med 

planering och åtgärder kan ge stöd till sårbara och prioriterade grupper för en positiv 

hälsoutveckling. Sådana åtgärder kan t ex vara möjligheter till aktiv transport som promenad 

och cykling vilka är viktiga former av fysisk aktivitet samt att det är samhällsekonomiskt 

lönsamt att investera i gång- och cykelbanor. Det bör dessutom finnas god tillgång till parker 

och promenadområden nära bostäderna. Svensk forskning (SLU-Alnarp) tyder på att 

naturmiljöer som ligger nära bostaden och som har höga sociala värden ger positiva 

hälsoeffekter på människor. 

 

Folkhälsoinstitutet ser gärna att landstinget i samband med översynen av RUFS 2010 och de 

framtida miljökonsekvensbedömningar som kan bli aktuella även bedömer behov av att ta fram 

hälsokonsekvensbedömningar eller på annat sätt redovisa hur man i planarbetet bedömt den 

sociala dimensionen av hållbar utveckling. 
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Folkhälsoinstitutet har tagit fram planeringsverktyg som kan användas i planarbetet bl.a. 

checklistor för hälsofrämjande bostads- och grönyteområden. Andra viktiga dokument är 

Boverkets rapporter 2011:17 ”Sammanställning av nationella mål, planer och program av 

betydelse för fysisk samhällsplanering” samt ”Planera för rörelse”. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Anna Bessö. I den slutliga handläggningen 

har även enhetschefen Marie Risbeck deltagit. Föredragande har varit utredaren Magnus 

Wimmercranz. 
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