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Svar på remiss -Remiss – RUFS 2010 - Underlag för att bedöma 
aktualitet och användbarhet 
Som svar på de frågor som SLL/TMR vill ha svar på i aktualitetsprövningen av 
RUFS 2010 vill Sundbybergs stad framföra följande:  
 
Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
Staden anser att RUFS 2010:s vision och mål fortfarande är aktuella men frågan är 
om de verkligen motsvarar regionens samlade vilja.  
 
Sundbybergs stad säkerställer att bostäder byggs i den takt vi kommit överens om i 
RUFS men det är vi ensamma om. Sundbybergs stad konstaterar vidare att 
landstingets investeringar i kollektivtrafik inte ligger i fas med RUFS 2010, ett 
exempel som drabbar Sundbyberg är utbyggnaden av Tvärbanan till Kista.  
 
Om landstingets investeringar i kollektivtrafik inte följer vision och mål i RUFS 
2010 och övriga kommuners bostadsbyggande inte når målen kan dokumentet inte 
anses vara regionens samlade vilja. 
 
Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 
arbete? 
Staden använder till viss del RUFS 2010 till stöd för enskilda beslut och som ett 
planeringsunderlag, särskilt inom transportinfrastrukturområdet. RUFS 2010 är 
också ett relevant diskussionsunderlag för mellankommunala och regionala frågor.  
 
Sundbyberg planerar för och färdigställer ett stort antal bostäder, i linje med RUFS 
2010:s högsta scenario eller ännu fler. 
 
RUFS 2010 var ett användbart underlag vid uppdateringen av Sundbybergs stads 
översiktsplan, antagen i mars 2013.  
 
Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det 
stärkas ytterligare? 
Det tar tid att få alla aktörer i regionen att sträva mot samma vision och mål. För att 
RUFS 2010 ska få ett kraftfullt genomslag som planeringsunderlag i regionen är det 
önskvärt att visionen och målen, så långt som möjligt, får genomslag även i den 
RUFS som ska ta vid efter att genomförandeperioden för RUFS 2010 löpt ut. 
Regionen behöver en långsiktigt hållbar vision och långsiktigt hållbara mål att sträva 
mot. 
 
Vad ser ni som RUFS 2010: styrkor respektive svagheter från ert perspektiv? 
Staden anser att styrkan med en gemensam regional plan som RUFS 2010 är att den 
skapar en långsiktigt hållbar vision och långsiktigt hållbara mål att sträva mot. 
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Det behövs gemensamma mål och visioner för att kunna styra en hållbar utveckling 
av vårt gemensamma samhälle.  
 
Plankartan, som visar en sammanhållen vision för Stockholmsregionen, samt de 
olika tematiska detaljkartorna är också styrkor med RUFS 2010. De är mycket 
överskådliga och tydliga och goda beslutsunderlag. Plankartan bör, ännu tydligare än 
idag, kunna ligga till grund för en framtida regionplanering. De tematiska kartorna 
skulle kunna utvecklas, och till exempel innehålla information om 
översvämningsområden samt riskområden för ras och skred. 
 
En svaghet med RUFS 2010 är att planen är mycket omfattande och därmed av 
tidsbrist kanske inte används i alla delar och i alla verksamheter. Den kan dessutom 
snabbt bli inaktuell i ett samhälle under snabb utveckling.  
 
Det finns också ett antal inneboende målkonflikter som inte helt tydligt tas om 
hand i RUFS. Flera mål kan tyckas svåra att förena, till exempel; hur ska en växande 
storstadsregion, med ökad inflyttning, exploatering och trafikförsörjning kunna 
erbjuda en förbättrad miljö och hälsa för sina invånare? Ett bättre omhändertagande 
och dialog kring målen och eventuella konflikter vore lämpligt.  
 
RUFS 2010:s vision och mål kan också i vissa fall synas svårförenliga med nationella 
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer, särskilt miljökvalitetsnormerna för 
vatten. Flera sjöar och vattendrag i regionen kommer troligen inte att nå uppsatta 
miljökvalitetsnormer 2021 eller ens 2027. Hur denna målkonflikt ska hanteras inom 
respektive kommun är en svår fråga, som kommunerna behöver länsstyrelsens och 
vattenmyndighetens hjälp att hantera. 
 
Den regionala cykelplanen bör tas in i RUFS eftersom regionen som helhet då 
måste ta ett större ansvar för planer och investeringar för att genomföra den. I dag 
innebär de enskilda kommunala (eller statliga) huvudmannaskapen ett hinder för 
samordning och utbyggnad, frågan bör lyftas till en central nivå för bättre 
samordning och genomförande.    

 
Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
Mycket i RUFS 2010 är fortfarande högst aktuellt men Sundbyberg vill ge ett 
exempel på vad som är inaktuellt i RUFS 2010, det gäller samrötning av avfall. 
SÖRAB-kommunerna, däribland Sundbyberg, arbetar för att avfall ska särrötas. 
Härigenom skapas kvalitativa förutsättningar för att använda rötat avfall på 
jordbruksmark.  

 
Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
Sundbyberg anser att de utpekade utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande är 
relevanta. 

 
Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 
Sundbybergs stad tycker att alla de sex utmaningar som tas upp i RUFS 2010 är 
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viktiga och relevanta. Se kommentarer och funderingar kring utmaningarna nedan.  
 
Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa 
Denna utmaning är även högst aktuell för Sundbyberg idag. Staden tycker att RUFS 
2010 ännu tydligare än idag skulle kunna ge inspel till vilka behov en stark 
befolkningstillväxt medför för regionen.  
 
Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande 
Det innebär bland annat att en mer flexibel och öppen arbetsmarknad måste skapas 
och att kvaliteten inom utbildningen måste höjas. En utmaning är också att finna 
kompetent personal för att möjliggöra den önskade utvecklingen av regionen.  
En satsning på kulturella och kreativa näringar kan vara en möjlighet till ökat 
företagande och internationellt erkännande. Redan idag är vi framgångsrika inom 
detta område men genom ytterligare satsningar kan regionen bli en storhet inom 
detta område. 
 
Att öka tryggheten samtidigt som omvärlden upplevs som mer osäker 
Att olika områden upplevs som mer otrygga än andra är något som det behöver 
arbetas med, inte minst utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Möjligheten till att 
barn och unga kan röra sig fritt med kollektivtrafik inom hela regionen skulle kunna 
bidra till minskad segregation och på så sätt öka den upplevda tryggheten. 
 
Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekonomisk 
tillväxt 
Staden anser att lokaliseringsprinciper för att minimera det framtida 
transportbehovet med fördel skulle kunna lyftas in i kommande RUFS. En tät stad 
med blandade funktioner och lokalservice samt god kollektivtrafik och gång-och 
cykelvägskopplingar (GC-kopplingar) är avgörande för transportbehovet och 
därmed klimatpåverkan, det gäller så väl på lokal som regional skala. 
 
Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa  
Att åtgärda brister i form av tillgång till bostäder, transporter och utbildning i ett 
samhälle som präglas av stark befolkningstillväxt är en stor utmaning.  
 
Det är även viktigt att poängtera att det krävs billiga och bra bostäder så att alla 
medborgare har möjlighet att bo bra.  
 
Att arbeta med samlokalisering och samverkan både på ett lokalt och regionalt plan 
kan vara en metod för att möta en växande efterfrågan. Det skapar möjligheter för 
fler att ta de av mer verksamhet. 
 
Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet 
En viktig utmaning inom det området är ungdomsarbetslösheten i regionens socialt 
utsatta områden. Att skapa intressanta regionala mötesplatser som många enkelt kan 
besöka kan bidra till att minska utanförskapet. Ska målsättningarna i RUFS 2010 om 
goda livschanser för alla medborgare kunna förverkligas krävs en större 
ansträngning när det gäller utmaningen att bygga ett socialt hållbart samhälle. 
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Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 
Staden anser att den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från fortfarande känns 
relevant och aktuell. Förändringar sker dock snabbt och det är viktigt att inte bli för 
detaljerad.  
 
 
Jonas Nygren (S) 
kommunstyrelsens ordförande 
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