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REMISSVAR över: 
Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050 
  
PRO Stockholms län är det största av PRO:s 26 distrikt i Sverige. Distriktet har 
som verksamhetsområde hela Stockholms län och samlar runt 55 000 
medlemmar i ett 130-tal självständiga PRO föreningar i hela länet. Vår uppgift 
är bl.a. att bevaka och påverka samhällsutvecklingen främst ur ett 
pensionärsperspektiv.  
  
Inledningsvis är vi glada över att få vara en av remissinstanserna. Underlagen 
till RUFS 2050 är omfattande och intressanta vilket ger en god bild över 
problem och möjligheter i vår region. Samtidigt är vi ödmjuka inför den 
komplexitet som den regionala planeringen har att hantera. Många av oss i 
PRO har också erfarenheter av en sådan planering som vi följt allt sedan 
regionplan 1970. Inte minst ur ett kommunalpolitiskt perspektiv. Gemensamt 
för all framtidsplanering är naturligtvis att det vi med säkerhet vet är att allt 
inte blir som planerat. Med det sagt ger PRO distriktet i Stockholms län i det 
följande våra synpunkter på det i remisshandlingen ställd frågorna: 
  
Mål och delmål 
•         Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 
Ja i huvudsak, såväl de övergripande målen som delmålen ger en tydlig 
inriktning om vad planeringen ska leda till. Men det är komplexa 
frågeställningar som dessutom påverkar varandra i sak och tid vilket kan 
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begränsa fokuseringen i det vidare arbetet. Som intresseorganisation ser PRO 
också ett antal målkonflikter. Tillgänglighet och god livsmiljö (mål 1) kan 
försvåras i perspektivet av jämställdhet, jämlikhet och inkludering (mål 2). 
Den enes tillgång/möjlighet kan ibland bli den andres hinder. Även tillväxt 
(mål 3) och miljö (mål 4) uppfattas ibland som dess motsatser vilka förtar 
varandra. Därför vill vi lyfta fram samordningen av målen. De behöver 
genomföras parallellt och samtidigt vilket ger en tröghet i måluppfyllelsen. 
Därför är det viktigt med den angivna långsiktigheten. 
  
•         Anger målen rätt ambitionsnivå? 
PRO instämmer till fullo i de beskrivna målen och ambitionsnivån. Men då 
regionen står långt från måluppfyllelser är det svårt att överblicka vad som 
inträffar när vi närmar oss dem för det stora flertalet. Vilka nya utmaningar 
uppstår då? 
  
PRO ställer sig även tveksam till realismen i några av delmålen. Främst ser vi 
målkonflikter mellan bostäder/kollektivtrafik och tillgång till ”tätortsnära 
natur i grön kil” (delmål för målområde 1), om det inte anges hur stor den 
gröna delen del bör vara, t.ex. kvm/inv. Delmålen för målområde 2 och 3 är 
nog realistiska om regionens aktörer förmås samverka kring dem. Men 
delmålen för målområde 4 kan kännas avlägsna då de sista begränsningarna 
av utsläpp och annan miljöpåverkan kan vara svårast att nå. För det krävs en 
mycket bred uppslutning för de effekter dessa åtgärder för med sig. 
Samverkan och intresse för att nå målen kan bli större och tydligare om dessa 
bryts ned på kommunnivå eller lägre.  
  
  
Prioriterade åtgärder 
•         Är det rätt åtgärder som anges? 
Det övergripande syftet för de prioriterade åtgärderna är att stärka 
genomförandet och ge en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna. Det kan 
inte nog understrykas. Det bör också framgå i samband med att respektive 
åtgärd beskrivs! För att göra det särskilt tydligt kan de prioriterade åtgärderna 
också beskrivas och fördelas på respektive aktör. 
  
PRO är tveksam till mängden åtgärder under den begränsade tiden (2018-
2027) inte minst på grund av dess komplexitet. Åtgärderna bör prioriteras 
eller helt utgå i denna del. Andra åtgärder är mer självklara som att fullfölja 
åtgärder som redan påbörjats eller att öka effektiviteten av dem som delar av 
och i en långsiktighet. 
  
PRO delar uppfattningen att regionens utveckling innebär att ”förstärka och 
utveckla de regionala stadskärnorna med kollektivtrafik, bostäder, 



arbetsplatser, lokalisering av hälso-sjukvård, kultur och andra 
samhällsfunktioner.” Vi är medvetna om att en prioriterad tillväxt också är 
påfrestande för miljön och måste avvägas mot den. Vi tolkar dock 
formuleringarna så att utbyggnaden i någon mening går före, vilket kan vara 
en nödvändig prioritering. 
  
•         Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget? 
PRO anser det nödvändigt att göra åtgärderna också rumsligt synliga. 
Möjligen kan utställningsförslaget också redovisas kommunvis. Vår 
erfarenhet är att länets kommuner har svårt att samarbeta, inte minst av 
partipolitiska skäl. Genom att tydliggöra vad som krävs av respektive 
kommun för att konkret åstadkomma en önskvärd regional utveckling kan 
prioriteringarna tydliggöras och samförståndet öka. 
  
Tidigare utvecklingsplaner har öppnat för vägvalsdiskussioner. Föreliggande 
RUFS är istället mer målinriktad. PRO anser att det är nödvändigt för att 
åstadkomma en bred regional samling och samförstånd kring nödvändiga 
åtgärder för en god regional utveckling. Det bör kunna förstärkas i 
utställningsförslaget. 
  
Den rumsliga strukturen 
•         Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande 
utsläpp? 
Att komma till rätta med transportstrukturen är uppenbart det snabbaste 
sättet att komma åt den negativa klimatpåverkan som sker. Regionen behöver 
effektivisera varutransporter och ge dess in- och utförsel av gods och andra 
försörjningsbehov så fossilt oberoende som möjligt. 
  
I redovisningen beskrivs bland annat en önskan om en omställning från 
lastbilar till sjö- och järnvägstransporter. Men vi saknar en beskrivning av 
regionens hamnutveckling för detta. Hur ska den interregionala och lokala 
hamnförsörjningen utvecklas? För oss med ett lite historiskt perspektiv är det 
förvånande att den hamnsatsning som regionen gjort i Kapellskär inte följs 
upp eller utvecklas, exempelvis med järnvägsförbindelse. Även 
hamnutvecklingen i Nynäshamn borde beskrivas tydligare i perspektivet av 
motorvägs- och spårutbyggnaden dit. 
  
En stärkt och välutbyggd kollektivtrafik i kombination med infartsparkeringar 
kan begränsa behovet av arbetsresor med bil. Det är förvånande att 
infartsparkeringar inte utvecklats exempelvis som näringsgren. En ökad 
närhet mellan bostäder och arbetsplatser kan också bidra. 
  



PRO vill även lyfta fram återvinning som ett led i minskad klimatpåverkan. 
Den nuvarande uppdelningen i ansvar för olika avfallsfraktioner borde kunna 
samordnas starkare lokalt. En ökad satsning på insamling och återbruk i 
organiserad form borde kunna bidra till minskad klimatpåverkan, vid sidan 
av en generell minskning. 
  
•         Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt 
sammanhållen region? 
Hela det 7:e kapitlet (Tematiska frågor och förhållningssätt) ger en utmärkt 
bakgrund till nuläget och de utmaningar regionen står inför. PRO står bakom 
alla de parametrar som redovisas som underlag för den vidare planeringen. 
Samtidigt blir många motsättningar tydliga. Det handlar ständigt om att göra 
”lämpliga avvägningar mellan olika intressen”. Det påverkas av den rumsliga 
strukturen. Varje åtgärd i det rumsliga påverkar i sin tur invånarna socialt och 
ekonomiskt. 
  
PRO anser det viktigt att regionen hålls samman och att ojämlikheter mellan 
de olika delarna utjämnas. Det ska vara både lätt och önskvärt att kunna röra 
sig fritt i hela regionen. Sociala, ekonomiska och hälsomässiga skillnader 
måste utjämnas för att få en fungerande och dynamisk gemensam bostads- 
och arbetsmarknad. 
  
I sammanhanget vill PRO starkt framhålla betydelsen av ett 
folkhälsoperspektiv i den regionala utvecklingen. På samma sätt anser vi att 
allemansrätten och strandskyddet måste gå hand i hand i en kust- och 
sjöregion som Stockholm. Det skulle kunna förtydligas i planen. 
  
Även avsnittet 7.13 ”Säkerhet och beredskap” behöver utvecklas enligt PRO. 
Inte minst i perspektivet av bro olyckor (nu senast Södertäljebron) och därmed 
alternativa färdvägar. Även här är det angeläget att se strandskyddet 
förebyggande av översvämningar. Nya tunnelsystem utgör betydande risker 
och barriärer (körisker) som behöver belysas i planeringen. 
  
•         Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga 
strukturen? 
I remissmaterialet ges två möjliga utvecklingslinjer. A och B, där A står för en 
geografiskt spridd rumslig utveckling och B för en mer koncentrerad sådan. 
Vi noterar att allt sedan 1970 har det varit ett önskemål med en mer flerkärnig 
Stockholmsregion men att det har varit svårt att uppnå. Istället syns 
utbyggnaden ske i centrala lägen. Så frågan är vad som är önskvärt och vad 
som är realistiskt att uppnå. Drivkraften i Svensk samhällsplanering är trots 
allt marknadsberoende. 
  



Möjligen ska detta vägval förtydligas i utställningsskedet. I kapitel 8 (Vägval 
för den rumsliga strukturen) ges en viss bild över skillnaderna i utveckling 
och mål mellan A och B. Det skulle kunna göras än tydligare i en 
sammanfattande matris med plus och minus. Som vi tolkar detta avsnitt är det 
ända så att måluppfyllelsen kan ske i båda alternativen men med lite olika 
variabler. Bra är därför om detta kunde tydliggöras i utställningsmaterialet. 
  
PRO ställer därför frågan om det verkligen föreligger ett vägval här. Kan det 
inte vara mer framgångsrikt att försöka samlas kring ett alternativ som tar 
största möjliga måluppfyllelse som utgångspunkt. Hur det faktiskt blir måste 
sedan kunna korrigeras i de uppföljande handlingsprogrammen i den vidare 
processen (Kapitel 10). 
  
  
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
•         Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 
PRO upplever inte att debatten om regionplaneringen och för all del den 
kommunala översiktsplaneringen är särskilt förankrad i befolkningen. 
Komplexiteten är för stor och möjligheterna att påverka är små för den 
enskilde. Ofta saknas publika forum för detta. Vi försöker att på olika sätt 
stimulera våra 130 lokala PRO föreningarna att ta upp dessa frågor. Tyvärr 
saknas ofta bra informationsmaterial om samhällsplanering att samlas till på 
möten och i studiecirklar. 
  
Vid sidan om en bredare medborgarförankring handlar det förmodligen om 
att varje kommun får ett delansvar men också konsekvens beskrivet vad 
regionplanen betyder för dem. Naturligtvis följs regionplanen upp i den 
kommunala översiktsplaneringen men det vi sett av detta skiljer det sig 
mycket år mellan länets kommuner. Ska planen bli det gemensamma 
kontraktet krävs nog mer av politisk förankring och tydliga lokala 
överenskommelser. 
  
I sammanhanget vill PRO lyfta fram betydelsen av konsekvenserna av planen. 
Beskrivningen i kapitel 9 (Samlad konsekvensbedömning) ger en bra 
vägledning. Det är naturligtvis genom uppföljningar och konsekvensanalyser 
vi kan följa den regionala utvecklingen och föra upp den till debatt.  Det måste 
göras begripligt för var och en vilka konsekvenser olika skeenden i 
planeringen innebär. Vi tror att föreningsliv och intresseorganisationen har en 
funktion att fylla i uppföljningsarbete och belysning av effekterna. 
  
PRO vill särskilt framhålla betydelsen av de sociala effekterna av den 
regionala utvecklingen. Det är därför glädjande att det ska finnas med i 
konsekvensbedömningarna (Kategori 2 i konsekvensbedömningen). Vi tror att 



sociala förhållanden mellan olika människor och åldersgrupper i hög grad 
påverkar samhällsutvecklingen. Därför kan inte nog understrykas att sociala 
förhållanden belyses på samma tydliga sätt som den ekologiska och 
ekonomiska påverkan i planeringen. 
  
•         Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert 
övergripande arbete och de beslut ni ska fatta i er organisation? 
En viktig förutsättning för detta är att Landstingets på nytt involverar 
pensionärsorganisationerna i Tillväxt- och regionplanenämndens 
samrådsgrupp, som inte längre samlas, trots beslut om det. PRO har påtalat 
denna underlåtenhet vid flera tillfällen. 
  
PRO som intresseorganisation följer regelbundet utvecklingen genom olika 
omvärlds analyser. Dessa är en aktiv del i våra verksamhetsbeslut och 
påverkar i hög grad hur vi som organisation möter framtiden. Inspirerade av 
detta remissarbete ser vi att den regionala utvecklingen bör kunna bli en 
tydligare del i vårt program- och verksamhetsutbud. För detta kan behövas 
hjälp med att få fram lämpliga studie- och mötesmaterial i 
regionplanefrågorna.  
  
•         Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande 
planen? 
Utöver det som anförts i punkten ovan bör vi som intresseorganisation 
löpande kunna uppmärksamma de regionala frågorna i kommunernas och 
stadsdelarnas pensionärsråd, samt i LPR, landstingsstyrelsens 
pensionärsråd.[B1]  
  
PRO ser redan idag betydelsen av att Landstinget och kommunerna 
samverkar. Det är därför angeläget att fler lokala organ ser sambanden mellan 
den regionala och lokala planeringen. PRO kan som intresseorganisation på 
olika sätt medverka till detta. 
  
PRO anser avslutningsvis att äldre - och barnperspektivet måste utvecklas i 
det fortsatta arbetet samtidigt med en fördjupad kartläggning av de allvarliga 
och allt större sociala skillnaderna i regionen. Samrådsförslagets styrning mot 
en mer jämlik region är helt i enlighet med PRO:s uppfattning om människors 
lika värde i ett solidariskt samhälle. Det kräver också en uppföljning av 
påverkan av redan fattade och planerade stora beslut i vår region. 
  
Det fortsatta arbetet i höst med genomgång av remissvaren och  
utställningsförslaget i tillväxt och regionplanenämnden till våren 2017 inför en 
ny remissomgång inför beslut i landstingsfullmäktige 2018 måste ske genom 
att samrådsorganet med representation av PRO omgående ”sätts i sjön”! Det 



bristande engagemanget från landstingets sida i denna fråga är inte 
acceptabel! Från ord till handling i denna fråga kräver PRO i Stockholms län! 
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Distriktsordförande 
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