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Stockholms läns landsting 
 

 

Remissvar på ”RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet 

och användbarhet” 

Bakgrund 

En remiss från Stockholms läns landsting har kommit in till 
kommunstyrelsen beträffande ”Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2010. Remissvar ska ha kommit in senast 
den 20 december 2013. 
 
Syftet med remissen är att göra genomförandet av RUFS 2010 mer 
kraftfullt fram till 2016, då planen slutar att gälla. Genom att föra en 
dialog om aktualitetet och användbarhet, och få bättre insikt i regionens 
behov skapas möjligheter att påbörja programarbete av en ny regionplan. 
 
Stockholms läns landsting vill ha Västerås stads syn på: 
1. Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
2. Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 

arbete? 
3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan 

det stärkas ytterligare? 
4. Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert 

perspektiv? 
5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta?  
7. Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver?  
8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

 
Stadsledningskontorets yttrande 

1. Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
Stadsledningskontoret anser att de målformuleringar som redovisas i RUFS 
2010 borde kunna vässas utifrån att Mälardalsregionen, i mångt och mycket, 
är en betydelsefull region i Sverige. 
 
Det skulle ha varit av intresse att få en redogörelse i remissmaterialet för hur 
arbetet med måluppfyllese och uppföljning hanteras. Hur ser läget ut? 

 
2. Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 
arbete? 
Stadsledningskontoret bedömer att staden inte har använt RUFS 2010 i 
särskilt stor utsträckning. I samband med framtagandet av Västerås 
Översiktsplan 2026, antagen december 2012, användes RUFS 2010 som 
underlag vid sammanställningen av avsnittet ”Västerås i regionen”. 
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Såvida RUFS 2010 blickade mer utåt, för att se omlandets betydelse för 
Stockholms län, skulle Västerås stad ha mer nytta av planens innehåll. 

 
3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan 
det stärkas ytterligare? 
Stadsledningskontoret har svårt att bedöma genomförandet av RUFS 2010. 
 
4. Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert 
perspektiv? 
Ur ett västeråsperspektiv kan en möjlig svaghet vara att Stockholms län ser 
sig som en, mer eller mindre, isolerad förutsättning. RUFS 2010 har mycket 
av inriktningen att Stockholms län klarar sig själv och i det sammanhanget 
har Västerås har att förhålla sig till utvecklingen i Stockholms län.  

 
RUFS 2010 borde kunna på ett starkare sätt spegla hur olika aktörer i 
Mälardalsregionen förhåller sig till varandra. Styrkan borde vara att RUFS 
2010 utgår från Stockholms län men i ett storregiontänk som omfamnar hela 
östra Mellansverige. Styrkan för regionens samlade planeringsarbete skulle 
bli mer kraftfull om alla aktörer i östra Mellansverige pratade samma språk 
och om samma frågor. Exempelvis en dubbelspårsring runt Mälaren som 
medger arbetsutbyte, fritidsitbyte och bostadsutbyte på ett helt annat sätt mot 
idag. Stockholms län borde i större utstäckning se betydelsen av bra 
infrastrukturförutsättningar med regionkärnorna för utbyte av arbetskraft och 
nattbefolkning. I sammanhanget borde RUFS 2010 blicka längre än till 2030, 
exempelvis till 2050. 
 
RUFS 2010 borde kunna ta en strakare roll och gå i spetsen vad gäller hållbar 
utveckling. Exempelvis visa hur CO

2
-utsläppen minskar i samband med att 

målen i RUFS 2010 uppfylls. 
 

5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
Stadsledningskontoret har svårt att bedöma aktualiteten då målen och 
strategierna är utformade på så sätt att de inte kan bli inaktuella. 

 
Inom Strategi 3 finns följande ”Anpassa regionen till klimatförändringarna”. 
Detta borde ersättas med att regionen ska arbeta för att förhindra 
klimatförändringar men den måste också anpassa sig till de 
klimatförändringar som kommer att ske på grund av de utsläpp som redan har 
skett och som påverkar och kommer att påverka klimatet.  
 
6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta?  
Se ovan under punkt 4 och 5. 

 
7. Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 
Att öka samarbetet med omlandet vad gäller infrastruktursatsningar, arbete 
och boende. Flerkärnigheten är inte i Stockholmregionen utan i hela östra 
Mellansverige. Detta finns i och för sig med sist i RUFS 2010 men borde i 
större utsträckning integreras med mål och strategier. 
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8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 
Se ovan. 
 
 
 
 

 
Ulla Persson   Bo Dahllöf 
Kommunstyrelsens ordförande Stadsdirektör 
 


