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Yttrande över samrådsförslag av regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050), diarienummer TRN 2016-0047 
 

JM AB är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder, i form av bostadsrätter, 
hyresrätter, äganderätter mm, i tillväxtorter. Bolaget har sedan 1945 utvecklat och byggt 
såväl enstaka bostadsprojekt som hela stadsdelar. JM driver och deltar aktivt i 
planeringen och genomförandet av en långsiktigt hållbart samhällsutveckling.  

JM har tagit del av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050), som 
Stockholms läns landstings tillväxt- och regionplanenämnd har skickat ut för samråd. 
RUFS 2050 ska, genom att i stora drag ange hur mark- och vattenområden ska 
användas och var byggande ska ske, uttrycka regionens samlade vilja. Planen ska sedan 
ligga till grund för bland annat kommunernas och landstingets långsiktiga planering, det 
regionala tillväxtarbetet, regionala strukturfonds-program och infrastrukturplaner. 
Regionplanen ska också utgå från den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft 2015–2020 och visa på hur olika lokala och regionala förutsättningarna 
kan tas tillvara för att nå satta mål. Ett stort antal aktörer bidrar till innehållet i planen och 
ansvarar också för genomförandet av den. 

 

JMs synpunkter 

Övergripande 

Sammantaget är planen generellt skriven med breda mål- och åtgärdsformuleringar, där 
delmålen bedöms svara väl mot de långsiktiga målen. Det är inte helt tydligt hur de 
prioriterade åtgärderna kopplar till målen och delmålen och också svårt att utläsa hur 
prioriteringar och avvägningar skett samt hur ansvaret för åtgärderna fördelas och hur 
genomförandet därmed kan säkras.  

Det är önskvärt med en regionplan som mer har karaktären av en ”regional 
översiktsplan”, där det enkelt går att utläsa hur den regionala tillväxten kommer att 
påverka geografin, relaterat utvecklingen av infrastruktur, kommunikationer, 
bostadsförsörjning, arbetsmarknad och näringsliv, klimat- och energi.  



 

Ur JMs perspektiv är det särskilt viktigt att regionens kommuner har ett tydligt 
inriktningsunderlag, så de på bästa sätt kan ta tillvara regionens förväntande långsiktiga 
utveckling i den lokala fysiska planeringen. Detta är grundläggande för bolagets beslut 
om kommande investeringar och möjliga stads- och bostadsutvecklingsprojekt.  

Då planens strukturbilder antas utgöra grunden för den fysiska planeringen i och mellan 
regionens kommuner, bör planen ange ett huvudalternativ för regionutvecklingen. Det bör 
tydligt framgå vilka antaganden som ligger till grund för denna huvudinriktning. Det borde 
bättre framgå av planen hur och varför avvägningar och prioriteringar skett för att nå 
önskad tillväxt och utveckling samt vilka konsekvenserna är av de gjorda prioriteringarna. 
Detta då avvägningarna och effekterna av olika satsningar, särskilt inom 
transportinfrastrukturen, har en avgörande betydelse för fortsatt bostadsbyggande och 
regionens tillväxt. Utöver huvudalternativet kan sedan någon eller några undervarianter 
visa tänkbar utveckling utifrån några förändrade parametrar t.ex. konjunktureffekter, 
alternativa infrastruktursatsningar samt alternativa antaganden om arbetsmarknadens 
geografiska utveckling. 

Ovanstående sammantaget gör att JM starkt förordnar att strukturbild B ska anges vara 
huvudscenario i RUFS 2050. Förslaget svarar bäst upp mot den övergripande visionen 
genom en tydlig förtätning mot de centrala delarna och stadskärnorna. Andel boende i 
länet som når regionala stadskärnor via kollektivtrafik kommer vara betydligt högre i detta 
alternativ, vilket är särskilt gynnsamt sett till miljöpåverkan, social sammanhållning, 
nyttjande av utbyggd infrastruktur mm.      

Del 1 Vision, utmaningar och delmål 

JM instämmer i visionen att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva 
storstadsregion. De beskrivna förutsättningarna och utmaningarna är relevanta. 

Del 2, Planens genomförande 

Denna del av planen innehåller en utmärkt sammanställning av i huvudsak känd 
kunskap, ställningstaganden och konstateranden.  

I ”Prioriterade åtgärder” anges ett antal konkreta insatser, som bedöms relevanta för att 
uppnå önskad förändring. Oklart hur dessa kopplar till tidigare beskrivna mål och delmål. 
Framförallt saknas en beskrivning och en sortering som säkerställer den uttalade 
ambitionen att stärka genomförandet och ge tydligare ansvarsfördelning mellan aktörer.  

I ”Tematiska frågor och förhållningssätt” ska vägledning ges i de olika regionala och 
lokala planerings- och beslutsprocesserna. Punkterna är relevanta, men innehållet är 
formulerat något allmängiltigt och övergripande. Det ger stort utrymme till lokala 
avvägningar och prioriteringar, om det varit syftet, men tydligare ställningstaganden 
skulle ge bättre ledning för kommunernas planering. För flera av de beskrivna områdena 
säkras och bevakas den kommunala planeringens och beslutens innehåll och inriktning 
genom den styrning som t.ex. PBL och Miljöbalken redan ger. Det vore bra att 
innehållsmässigt tydligare kunna följa vad som faktiskt är styrande för planeringen genom 
lagstiftning, vad som är styrande genom fattade regionala beslut, åtgärder som rent av är 
påbörjade, och vad som mer är av karaktären regionalpolitisk förväntan samt tydliggöra 
vem som antas vara mottagare, kommunen eller landstinget, och på vilket sätt.   

 



 

I ”Vägval för den rumsliga strukturen” presenteras slutsatser och inriktning genom 
strukturbilder och redogörelse för planeringsprinciperna.  

Här presenteras två alternativa strukturbilder, som förenklat kan beskrivas A – ”utåt” och 
B – ”förtätning”. JM bedömer att det skulle underlätta för kommande kommunal planering, 
och därmed vara gynnsamt för regionens utveckling, om ett tydligt alternativ anges som 
huvudinriktning. JM förordnar här Strukturbild B – ”förtätning” som huvudinriktning.  

Det är delvis förvånande att utvecklingen av den rumsliga strukturen som visas i 
Strukturbild A liksom B, inte innehåller mer betydande skillnader. Som exempel kan 
nämnas att trots att t.ex. Strukturbild B utgår från en nedläggning av Bromma flygplats, så 
tycks detta inte ge någon urskiljbar effekt för infrastrukturutbyggnad och utvecklingen av 
transportsystem. Ett annat exempel är t.ex. att konstaterandet om den inomregionala 
obalansen, som ger upphov till många och långväga pendlingsresor, inte leder vidare till 
ett förslag med en alternativ utvecklingsinriktning. Om obalansen ska utjämnas torde 
detta leda till att investeringar bör göras för att stimulera en etablering av fler arbets-
platser på den södra regionhalvan.  

En utveckling av förslaget skulle därför kunna vara att, utifrån ett huvudalternativ, 
redovisa tänkbara och investeringsmässigt rimliga underalternativ som hanterar hyfsat 
förutsägbara varianter. Beskrivningar kan kopplas till strukturbilderna, där det konkret 
framgår vad de regionala prioriteringarna utgått ifrån sett till de fysiska, legala och 
finansiella förutsättningarna samt vilka olika konsekvenser dessa prioriteringar och 
avvägningar ger för regionens utveckling och tillväxt. Planen bör också kompletteras med 
analyser som redogör för de marknadsmässiga förutsättningarna för huvudalternativet, 
liksom för underalternativen. Det bör tydligt framgå hur utvecklingen av den rumsliga 
strukturen påverkas av konjunktursvängningar. Detta skulle underlätta för företag och 
verksamheter att prioritera och besluta om investeringar i regionen, vilket är gynnsamt för 
utvecklingen av arbetsmarknad, näringsliv och bostadsbyggande.   

 

För JM AB 

Bostad Stockholm 

Pär Vennerström 
Affärsenhetschef JM Stockholm Bostad 

 

 

 

 

 

En arbetsgrupp inom JM har arbetat med remissvaret. Frågor med anledning av detta 
remissvar kan ställas till Nancy Mattsson, chef Projektutveckling inom Förvärv/JM Bostad 
Stockholm/JM AB, på 08 – 782 87 85 eller nancy.mattsson@jm.se  
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