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Yttrande över RUFS 2010 – aktualitet och användbarhet 

Värmdö kommun har inbjudits att delta i den regionala dialog om RUFS 2010 som 

initierats för att bedöma regionplanens aktualitet och användbarhet. Synpunkter ska 

lämnas elektroniskt senast den 20 december 2013. Värmdö kommun har följande 

synpunkter: 

 

Värmdö kommun är positiv till den dialogbaserade process som bedrivs av Stockholms 

läns landsting kring RUFS 2010. Ostsektorns snabba tillväxt har fått en allt bättre 

belysning regionens planer och utvecklingsprogram. För att matcha den krävs en bättre 

regional framtoning till exempel i forma av beskrivning som regional stadskärna med 

tunnelbana till själva stadskärnan. Nacka och Värmdö behöver fler och bättre öst-

västliga förbindelser samtidigt som regionen behöver en utveckling av nord-sydliga 

stråk i skärgården och över Saltsjö-Mälarsnittet öster om Slussen. 

 

Värmdö kommun föreslår att regionplanen kompletteras med en tematisk del som i 

mera operativa termer belyser bostadsbyggandet i regionen. Kommunen är starkt kritisk 

till den felaktiga bild av kommunernas roll och ansvar som statliga företrädare ger sam-

tidigt som man lämnar förslag till ökad styrning och ingrepp i kommunerna avtalsfrihet 

kopplad till bostadsbyggande. Värmdö kommun förordar att landstinget som region-

planeorgan i samverkan med de nationella och regionala kommunförbunden agerar 

kraftfullt för att säkerställa att regionens och kommunernas självstyrelseinslag i 

samhällsbyggandet inte inskränks. 

 

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

Värmdö kommun är positiv till det breda anslaget och tydligheten i strävan att utveckla 

en region med social, ekonomisk och ekologisk bärkraft. Den dialogorienterade process-

en gör att RUFS 2010 kan ses som regionens gemensamma planeringsförutsättningar. 

 

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete? 

I samråd utformades en inriktning och nivå på kommunens utveckling som kommunen 

och regionplaneorganet är överens om. Både beskrivningen av befolkningstillväxten, 

bostadsbyggandet och inriktningen på det framtida samhällsbyggandet i RUFS 2010 

stämmer väl överens med kommunens ställningstaganden i Översiktsplan 2012 - 2030.  

 

Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag? 

Värmdö kommun är främst positiv till den samverkan kring en kraftigare satsning på 

trafikinfrastruktur som kommit till stånd. För att regionens snabba tillväxt ska landa i en 

funktionell och flerkärning struktur är det nödvändigt att nationen bidrar med betydligt 

mer än 20 procent av nationell ekonomisk ram för trafiksystem. RUFS inriktning att 
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bygga ut kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken är bra. Medfinansiering i form av 

trängselskatt är acceptabel om regionen får ökad rådighet över medlen och prioritering-

arna. 

 

Värmdö kommun har idag en god framförhållning med planer för bostäder i centrala 

och kollektivtrafiknära lägen. Planer som har utvecklats i nära samverkan med företräd-

are för bygg- och fastighetsbranschen. Kommunen har i praktiken trots detta små 

möjligheter att påverka det faktiska byggandet eftersom det är marknadsorienterat. 

 

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

Den främsta fördelen med regionplaneringen är den starka dialogen som leder fram till 

regional samsyn. Utvecklingen i världen med allt snabbare och mera globala förändr-

ingar visar på vikten av samsyn i tillväxtorienterade frågor. Den regionala arenans 

betydelse ökar i och med att utvecklingen blir allt mera gränsöverskridande. I det 

perspektivet är en väl förankrad regionplan viktig för Värmdös utveckling. 

 

RUFS 2010 har en bredd och schematisk framtoning som gör att den fungerar som 

samlande dokument för 26 kommuner. Under de tre år vi arbetat med regionplanen har 

den framför allt tjänat som underlag i utvecklingsfrågor som rört befolkning, bostads-

byggande och infrastruktur. Avsnitten och social välfärd och miljö har inte Värmdö 

kommun replikerat på i sin planering. 

 

En svaghet är tidshorisonten 2030. När utvecklingen går snabbt och de satsningar som 

övervägs är så pass strukturbildande krävs längre utblick än 20 år.  

 

RUFS 2010 belyser inte på ett tydligt sätt behoven av samverkan mellan alla samhällets 

aktörer för att genomföra olika intentioner i planen. 

 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella och är utmaningarna relevanta? 

Det är intressant att notera att de utmaningar som ställs upp baserade på trender i 

samhället förändras så snabbt att det redan tre år efter antagandet går att ge en något 

annan vinkling av regionens framtidsfrågor. 

 

Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 

Få fart på ett bostadsbyggande! Det måste skapas förutsättningar att bygga bra bostäder 

som bostadskonsumenterna har råd att bo i. Det låga bostadsbyggandet skruvar upp 

efterfrågan på bostäder, som leder till en osund prisutveckling av befintliga bostäder, 

som driver upp det allmänna prisläget på mark och byggmaterial och så vidare. En rad 

obalanser gör att det inte finns ett rimligt sätt att lösa problemen på längre. Värmdö 

kommun föreslår att vi inom regionen tillsätter förhandlare som via samverkan mellan 

samhällets aktörer når överenskommelser som resulterar i ett ökat byggande. 

 

För att underlätta planering av bostäder och infrastruktur i regionen är det viktigt att 

utgå från gemensamma prognoser och beräkningsmetoder. I till exempel utredningar av 

ny kollektivtrafik har det visat sig att olika organ har olika tidshorisonter och bedöm-

ningar av möjligt bostadsbyggande. 
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Värmdö kommun anser att det är viktigt att regionen verkar för bullernormer som 

möjliggör bostadsbyggande i centrala och kollektivtrafiknära lägen. De avstegsprinciper 

som länsstyrelsen tillämpar hämmar ett hållbart byggande. 

 

Skapa en fungerande region! Vi måste satsa mer på modern och kollektiv infrastruktur 

för att möta den snabba tillväxten. Det måste gå att bo, arbeta och utbilda sig i alla delar 

av regionen. 

 

Koppla samman livsstils- och klimatfrågor! Transporterna ökar liksom energianvänd-

ningen samtidigt som omställningen till en mera hållbar utveckling blir allt svårare att 

realisera. Vi måste skapa en social sammanhållning som främjar en livsstil baserad på 

mindre konsumtion av ändliga råvaror och produkter.  

 

Ha medborgarna i fokus! Öppenhet, tolerans och trygghet måste vara ledmotiv för det 

samhälle vi strävar efter att utveckla. Medmänsklighet måste främjas genom utformning 

av miljöer som inbjuder till möten mellan samhällets alla individer. Strandkanten och 

skogsgläntan måste ges samma betydelse som Stureplan och gatucaféet.   

 

Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

Värmdö kommun delar den beskrivning av omvärldsfaktorer som görs i RUFS 2010. 

 

 

VÄRMDÖ KOMMUN 

 

 

 

 

Monica Pettersson   Stellan Folkesson 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 


