
 

 

 

 

Yttrande kring RUFS 2010 – förnyad remiss 2013 

SLL och Länsstyrelsen i Stockholms län ber i en förnyad remissrunda 

avseende RUFS 2010 att få synpunkter, och frågan har gått till ett stort antal 

aktörer, bl.a. Svenska kyrkan i länet genom Uppsala Stift. Förfrågan har där 

förts vidare till bl.a. prosten i Upplands östra kontrakt, och med anledning 

därav ber vi att lämna synpunkter enligt nedan. 

Yttrandet bygger på de första 100 sidorna i den ”stora” rapporten (övriga 

sidor gick av oklara tekniska skäl inte att ladda hem) samt den kortare 

sammanfattningen. Synpunkterna relateras till några av de frågor som vi 

ombetts kommentera, och som framgår av resp. rubrik nedan. 

Vi fokuserar i mycket de mer ”mjuka” frågor som också måste belysas i en 

plan med RUFS 2010:s ambitioner. Vi tror att dessa skulle behöva lyftas 

fram mer. 

Vi utgör en glesbygd inom länet, och har ej heller egna erfarenheter av vissa 

väsentliga områden såsom näringslivets förutsättningar eller 

transportsystemet i sin helhet. I yttrandet har vi därför med några undantag 

inte tagit ställning till sådana avsnitt.  

Anger RUFS 2010:s visioner och mål fortfarande regionens 
samlade vilja? 

Vi kan inte uttala om regionens samlade vilja. Däremot är det vår 

uppfattning att visionen i sig fortfarande är viktig och relevant, men den är 

samtidigt troligen inte specifik för Stockholm – en mängd andra regioner i 

Europa kan och torde ha liknande visioner. Det är därför viktigt att i 

nedbrytningen av visionen identifiera Stockholms unika fördelar (”unique 

selling points”). En större systematik i detta skulle kunna förstärka planens 

kvaliteter. 

Länets mer glest befolkade delar innehåller styrkor för hela regionen, som 

inte tydligt tas till vara – styrkor såsom en gammal och för många, inte 

minst besökare, intressant kulturbygd med månghundraåriga anor, en natur 

som är rimligt lättillgänglig och som förstärks av allemansrätten, och ett 

levande föreningsliv med viktiga ideella inslag, bl.a. kyrkan. 

Hur använder vi RUFS 2010 och på vilket sätt får planen 
genomslag i vårt arbete? 

I det arbete som kännetecknar svenska kyrkan har vi svårt att se speciella 

delar som direkt har ett genomslag på kyrkans verksamhet. Kyrkan arbetar 



 

 

visserligen för ett levande församlingsliv i hela regionen, inkluderande ett  

engagemang i frågor av social natur (såsom integration, 

ungdomsverksamhet och äldrestöd), vilket enligt vår mening är viktiga 

frågor som skall och måste känneteckna den mest attraktiva 

storstadsregionen (men som inte belyses i nämnvärd utsträckning i planen). 

Det vore dock förmätet att hävda att det görs till följd av existensen av 

RUFS 2010, i vart fall i de delar vi kan bedöma. 

Hur bedömer vi genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, 
och hur kan det stärkas ytterligare? 

Utan att speciellt ha följt verksamheten i regionen utifrån de perspektiv som 

RUFS 2010 kan föranleda, så kan vi känna en ganska stor tvekan till om 

genomförandet bedrivits på ett tydligt och fokuserat sätt. Utöver de 

synpunkter som kort nämnts ovan (avseende hur de möjligheter som de yttre 

delarna av regionen kan ge i konkurrensen mellan regioner) vill vi 

inledningsvis citera rapporten (som täcker tiden från 2010) sid 13: 

”Regionens aktörer har enats om vad som är viktigast att hantera: 

integrationen, bristerna i bostadssektorn, transporterna, utbildningen och 

minskad klimatpåverkan.”  

Utifrån vårt perspektiv har vi svårt att se att problem i dessa ”viktigaste” 

frågor har hanterats på ett sätt som minskat problemens omfattning, snarast 

tvärsom. Integrationsfrågorna är snarast än mer akuta, bostadsbristen än mer 

uttalad, utbildningen allt mer mindre konkurrenskraftig. Detta gäller i den 

del av regionen vi verkar, likväl som i hela regionen.  

Det är ett absolut krav, om RUFS 2010:s vision skall nås, att det läggs 

väsentligt mer fokus på dessa samhällsfrågor, kanske eller troligen de 

viktigaste för att göra regionen attraktiv. Vi menar också att planen bör ta 

upp de resurser som den ideella sektorn kan bidra med, och hur de kan 

stödjas.  

Vi har också uppfattningen att det kan vara olyckligt att inte som viktiga 

frågor lyfta fram sådana som berör kultur och historia. Ett samhälle utan 

rötter till sin historia blir otydligt och i värsta fall ogästvänligt. 

Det saknas också i RUFS 2010 tydliga värderingar som ligger till grund för 

mål och åtgärder. Forskning visar att det är fundamentalt att vara tydlig i 

sina värderingar om man vill åstadkomma förändringar. Vi föreslår att det 

görs ett arbete på att identifiera de värderingar som ligger till grund för 

strategier, ansvar och åtaganden. Exempel kan vara synen på ansvar för det 

offentliga vs näringsliv resp civilsamhälle (inkl. ”NGO:er”), eller synen på 

vikt av tillväxt. Vi är medvetna om att detta till stor del är frågor som är 

politiskt laddade, men tror samtidigt att en debatt kring detta kan skapa 

långsiktigt hållbara strategier och en tydlighet inför medborgare. Det är 

också ett sätt att slå fast en positiv attityd till nyinflyttade och deras stora 

värde för regionen och landet. 



 

 

Vi vill lyfta fram två specifika områden, som endast nämns sporadiskt eller 

inte alls i den regionala utvecklingsplanen, och där vi anser att ytterligare 

insatser vore av godo för visionen. 

1. Avvägning mellan offentligt, privat resp ideellt bedriven 
verksamhet 

Det finns enligt vår mening en icke ovanlig uppfattning i samhället att ”det 

offentliga skall lösa alla problem”. Ökade resurser från staten efterfrågas 

ofta i samband med samhällsproblem såsom de ovan nämnda. Vid läsandet 

av RUFS 2010 är det också lätt att få uppfattningen att det är stat och 

kommun som har ansvaret.  

Vi menar att utan att tillvarata delaktighet från hela samhället är inte 

visionen rimlig. ”Kommunen borde göra mer” kan man höra oavsett om det 

handlar om åldringsvård, byggande, ungdomsverksamhet, insatser för natur 

och miljö, stöd för nyanlända eller allmän ordning. Ofta är det legitima 

behov, samtidigt som det inte är rimligt att överlåta allt till det offentliga. 

Det finns inte ekonomiskt utrymme, framför allt inte på något decenniums 

sikt med en kraftig demografisk förskjutning till allt fler äldre.  

Det är också enligt vår mening destruktivt ur ett allmänt 

värderingsperspektiv. Samhället måste i ökande utsträckning ta hjälp av 

frivilliga insatser och av ett näringsliv som verkar på orten. Men det kräver 

också att detta uppmärksammas, att det stimuleras med allt från vackra ord 

till nyckelinsatser, att det inte blir föremål för tvister med arbetsgivare och 

fackliga organisationer, att det blir tydligt för alla att det förväntas att man 

deltar i att skapa och förvalta det gemensamma. 

Vilken roll har föreningslivet? Det privata näringslivet? Kyrkan? 

Studieförbund? Ungdomsrörelser?  I dokumentet används ofta pronomenet 

”vi”. Vilka avses med ”vi”? Det finns en uppenbar risk att samhället tappar 

viktiga resurser, eller att dessa marginaliseras, om inte deras roll 

uppmärksammas i positiva och förväntansfulla ordalag. 

2. Kultursektorns roll 

Europas mest attraktiva storstadsregion blir man inte, om man inte har ett 

mänskligt klimat som stimulerar och bejakar andra mänskliga behov än 

materiella eller praktiska. I utredningen finns kulturens roll nämnd, t ex vad 

avser ”förutsättningar för ett kulturliv i världsklass”. I sammanhanget vill vi 

dock erinra om att kultur i världsklass inte bara är en fråga om elitkultur.  

Bibliotekstillgången är viktig. Förutsättningar för att bedriva egen 

kulturverksamhet är angelägna. Musik, teater o liknande även i det lilla eller 

för amatörer måste uppmuntras. Museer som uppmärksammar vårt förflutna 

i olika avseenden måste finnas och ges förutsättningar. Det levande 

kulturarvet – allt från minnen från stenålder och vikingatid, via 800-åriga 

men fortfarande fungerande kyrkor, till ett jordbruk värt namnet – är viktigt 

för en levande och attraktiv region.  



 

 

Kultur bör ses i ett bredare perspektiv än något som lockar utlänningar att 

besöka eller verka i Stockholm. Det är, enligt vår mening, ett fundament för 

ett rikt samhälle, i fler hänseenden än materiellt. 

Detta skall inte tas som ett upprop för ”en levande landsbygd”, men som en 

påminnelse att dessa faktorer också måste finnas med i en regionplan med 

de ambitioner som RUFS 2010 har. 

Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor resp svagheter, från 
ert perspektiv? 

Mål, strategier och åtgärder har enligt vår uppfattning fokus som, i och för 

sig överdrivet uttryckt, handlar om tätorten Storstockholm. Men Europas 

mest attraktiva storstadsregion lever inte isolerat, utan i samklang med 

områden runt om – ofta glesbygd eller mer perifert belägna tätorter, t ex i 

Roslagen. Vi menar, som framgått, att det är en svaghet i utredningen att det 

perspektivet inte synes ha fått ett befogat utrymme. Det är trots allt en stor 

del av attraktionskraften för de individer och familjer som skall leva och 

verka i den attraktiva storstadsmiljön. Det är också en förutsättning för att 

hela regionen skall ha vad som beskrivs som ”tillit mellan människor”.  

I kortversionen skrivs på sidan 12: ”Genom att koncentrera ny bebyggelse 

till få stråk och kärnor blir det lättare att värna värdefulla kultur- och 

naturmiljöer.” Principiellt har vi ingen annan uppfattning, men det 

förefaller saknas ett resonemang om hur man ändock får områden utanför 

stråk och kärnor att vara levande, snarare än gröna, faluröda och vattenblå 

museilandskap, dessvärre allt oftare igenväxt med sly och träd. Det är vår 

uppfattning att attraktionskraften inte primärt ligger i det museiartade, utan i 

att uppleva och emotionellt känna en levande och framåtsyftande glesbygd. 

Och det handlar då inte uteslutande om att ”tillgängliggöra”, utan också om 

att levandegöra. 

Samtidigt vill vi också instämma i vad som skrivs om vikten av öppenhet 

för nya idéer, med en långsiktig näringspolitik – som dock också skall 

beakta glesbygdens möjligheter. Täta och kunskapsintensiva miljöer är 

grundläggande i regionen, liksom kreativitet och entreprenörskap i 

utbildningssystemet. Det är förutsättningar även för en levande glesbygd. 

Vi instämmer helhjärtat i vad som sägs om integration: ”Frågan måste föras 

in i fler utvecklingsområden, så att integration och mångfald utvecklas som 

en strategisk fråga för hela regionen”. Men det får inte minska 

ambitionerna att komma tillrätta med de akuta problem som finns i den 

traditionella integrationspolitiken, som handlar om hur nyanlända kan berika 

regionen och landet med sin närvaro och delaktighet. Vi tror att här finns det 

mer att göra för att tydligt och aktivt involvera fler parter: näringsliv, 

civilsamhälle, organisationer (inte minst kyrkan). 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

Ett kort svar är: Ja. Som nämnts ovan så är utmaningarna kvar, t.o.m. bitvis 

förstärkta.  



 

 

Vi tror att en översyn av RUFS 2010, med inriktningen att prioritera och 

fokusera vissa nyckelfrågor, vore bra. I nuvarande utformning finns, litet 

provocerande uttryckt, knappt en enda potentiell problematik som inte 

betonas. Vi tror att man borde vara mer selektiv och fokusera de riktigt 

viktiga kärnfrågorna mer.  

Givetvis kommer då frågan: vilka är de? I det sammanhanget är det viktigt 

att, som vi skrivit ovan, det finns gemensamma värderingar som är tydliga 

och som kan ligga till grund för vad man väljer att prioritera resp vad man 

väljer att tona ner eller avvakta med till en kommande ”RUFS”. 

Avslutning 

Arbetet med en regional utvecklingsplan är utomordentligt viktig, för att 

styra utvecklingen åt de håll (socialt, ekonomiskt, kulturellt, geografiskt etc) 

som är önskvärda. Vi hoppas att med ovanstående synpunkter ha kunnat 

bidra till ett framgångsrikt fortsatt arbete. 

Vi anser dock avslutningsvis – och vill betona det – att det är viktigt i detta 

arbete att inte ”bara” ta hänsyn till vad de mer röststarka (i ordets alla 

bemärkelser) delarna av Storstockholm anser. För en levande, framgångsrik 

region måste också de mer perifera, men ur mänsklig synpunkt lika viktiga, 

delarna och deras förutsättningar beaktas, bli engagerade resurser. Det finns 

en uppenbar fara i att dessa områden anses små och irrelevanta. Låt oss då 

konstatera: Det handlar om hela Storstockholms möjligheter till rekreation, 

till kontakt med historien, till naturupplevelser, till kultur utöver den 

traditionella.  

Vi står givetvis till förfogande för att svara på frågor eller precisera våra 

synpunkter! 

Edsbro den 10 december 2013 

Med vänlig hälsning 

 

Mikael von Otter, medlem i kyrkorådet i Edsbro-Ununge församling, 

ingående i Östra Upplands kontrakt. 

 

Uppsala den 18 december 2013 

 

 

Ragnar Persenius 

Biskop i Uppsala stift, ordförande i stiftsstyrelsen 


