
Från: Maria.Sundblad@huddinge.se
Till: TRF Funk Registrator
Ärende: Huddinge kommuns remissvar - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS

2050, TRN 2017-0052
Datum: den 30 oktober 2017 10:12:41
Bilagor: Rev_Tjänsteutlåtande KS Utställning av RUFS 2050.pdf

Rev_Tjänsteutlåtande KS Utställning av RUFS 2050.docx
Södertörnsgemensamt utställningssyttrande RUFS 2050, KS.pdf
Södertörnsgemensamt utställningssyttrande RUFS 2050, KS.docx
Kommunstyrelsen (2017-10-25 KS §33).doc
Kommunstyrelsen (2017-10-25 KS §33).pdf
KS protokollsanteckning (V) Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 .pdf
KS protokollsanteckning (S) Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 .pdf
KS protokollsanteckning (MP) Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
.pdf
Slutversion, Yttrande KS Utställning av RUFS2050.docx
Slutversion, Yttrande KS Utställning av RUFS2050.pdf

Hej,

översänder Huddinge kommun remissvar över Utställning av Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050, TRN 2017-0052.

Med vänliga hälsningar

Maria Sundblad
Kommunsekreterare
08 535 313 66

Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning
Huddinge kommun
141 85 Huddinge

huddinge.se

TRN 2017-0052-81

mailto:registrator.trf@sll.se



TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM DIARIENR SIDA


KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING


2017-09-29
Rev. 2017-10-20


KS-2017/1641.109 1 (8)


HANDLÄGGARE
Sara Nordenskjöld
Sara.Nordenskjold@huddinge.se


Kommunstyrelsen


POSTADRESS


Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge


BESÖKSADRESS


Kommunalvägen 28
TELEFON (VX) OCH FAX


08-535 300 00
08-535 301 70


E-POST OCH WEBB


huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se


Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss från 
Stockholms läns landsting
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut


1. Skrivelse enligt kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 
den 29 september 2017 godkänns och överlämnas till Stockholms läns 
landsting som svar på remiss; Utställning av nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050


2. Gemensamt Södertörnsyttrande daterat 29 september 2017 godkänns och 
överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss; 
Utställning av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050.


Sammanfattning
Huddinge kommun har fått utställningsversionen av nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av 
Stockholms läns landsting (SLL). Stockholms läns landsting önskar svar 
senast 3 november 2017.


RUFS ses som regionens gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga 
riktningen för regionen. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och 
är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. 
Huddinge avger svar som utgör komplement till det södertörnsgemensamma 
varför de med fördel läses tillsammans.


Nedan sammanfattas synpunkterna i Huddinge kommuns yttrande:


 Planen har förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. på grund av den 
tillkommande plankartan men också genom att målstrukturen och 
kopplingen till genomförandet har stärkts och blivit mer 
sammanhållen.
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 Kommunen ser kopplingen till den regionala klimatfärdplanen som 
remissats samtidigt och ställer sig frågande till huruvida klimatmålen 
uppnås genom de åtgärder som föreslagits.


 Utmaningen om att skapa en inkluderande region behöver få bättre 
genomslag i delmål och regionala prioriteringar. Det behöver bli ett 
ökat fokus på bostadsvariation samt styrning och uppföljning på 
delområden i länets alla kommuner behöver utvecklas.


 Den rumsliga strukturen är delvis överensstämmande med Huddinges 
översiktsplan. Dock bör bebyggelseutvecklingen längs med Spårväg 
syd tydliggöras, framförallt den nya stadsdelen i Glömstadalen. Ett par 
mindre justeringar beskrivs också i yttrandet samt att RUFS pekar ut 
en ny energianläggning på Sofielund.  


 I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge 
kommun har slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet 
av Spårväg syd, vilket innebär att kommunen planerar för en högre 
utbyggnadstakt än vad som anges i dessa tabeller med ca 1250 
bostäder per år till 2030. Den högre utbyggnadstakten baseras på en 
planering för 20000 bostäder  till 2030 i kommunen som helhet, med 
18500 inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar 
därmed ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter 
därmed att såväl stat som landsting skapar förutsättningar för att 
genomföra detta åtagande.


 Kommunen anser att det saknas tydliga mål och regionala 
prioriteringar kopplat till att stötta en balans i regionen avseende 
näringslivsutvecklingen. Bostadsutveckling sker i stort nu i södra 
regionhalvan, men fortfarande är huvuddelen av arbetsplatserna 
belägna på norra sidan, något som får konsekvenser både för resande- 
och transportbehovet likväl som tillgången till arbete.


 Kommunens stadsutveckling planeras i huvudsak kollektivtrafiknära 
och till de regionala stadskärnorna, Huddinge centrum, i Spårväg syds 
influensområde samt till de östra kommundelarna. Detta behöver i 
delar förtydligas i plankartan.


Nedan sammanfattas synpunkterna från det Södertörnsgemensamma 
yttrandet:


 Strukturen i planen har tydliggjorts och stärkts, men vidareutveckling 
behövs av delmål och regionala prioriteringar för att få bättre 
handlingskraft. Dock har planen blivit betydligt mer omfattande sedan 
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samrådet och den ökade detaljeringsgraden riskerar att urholka 
utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. 


 Behovet av en tydligare trafikstrategi fram till 2050 för att 
åstadkomma en förbättrad tillgänglighet till Arlanda, tillgänglighet 
mellan de regionala stadskärnorna och inte minst avseende 
godshantering i samband med utvecklingen av Norvik. 
Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas 
fram inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett 
transporteffektivt samhälle”.


 Södertörnskommunerna anser att fullföljandet av de satsningar som 
sedan länge ingått i den regionala planeringen behöver vara säkerställda 
innan fler nya satsningar och utbyggnadspaket sätts i verket i regionen. 
Detta gäller inte minst Tvärförbindelse Södertörn, som har en avgörande 
betydelse för hur väl regionen ska fungera på ett sammanhållet sätt.


  
 RUFS 2050 behöver i delmålen och de regionala prioriteringarna 


innehålla en tydligare inriktning för regionens kompetensförsörjning, 
där kompetensutveckling för flyktingar, strukturell diskriminering på 
arbetsmarknaden och skolgången för barn och unga är viktiga delar.


Ärendet har skickats på remiss internt i kommunen och svar har inkommit 
från alla nämnder utom Kultur och utbildningsförvaltningen som lämnat 
tjänsteskrivelse (se nedan). 


Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har fått utställningsversionen av nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av 
Stockholms läns landsting (SLL). RUFS ses som regionens gemensamma 
kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för regionen. Den ligger till 
grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i 
regionen de kommande åtta åren. 


Parallellt med framtagandet av Huddinge kommuns yttrande har det genom 
Södertörnssamarbetet tagits fram ett gemensamt Södertörnsyttrande. Detta 
yttrande utgör tillsammans med det huddingespecifika yttrandet kommunens 
samlade yttrande. De båda yttrandena bör läsas samlat.


RUFS 2050 planeras för antagande i landstingsfullmäktige under våren 2018.
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Kommunstyrelsens förvaltning har skickat utställningsförslaget till 
kommunens nämnder med möjlighet att yttra sig.


Till utställningsförslaget hör förutom en omfattande planbeskrivning också en 
plankarta, som är ny sedan samrådet, en samlad konsekvensbeskrivning samt 
en lista över remissinstanserna. 


RUFS 2050 är en långsiktig och strategisk plan som har många funktioner.
Stockholms läns landsting är regionplaneorgan för länets 26 kommuner och 
regionplanerar enligt Plan- och bygglagen. En regionplan är vägledande för 
andra kommunala fysiska planer som t ex översiktsplaner och detaljplaner 
men också för planer som andra myndigheter tar fram. Den regionala 
utvecklingsplanen är också en utgångspunkt för länets tillväxtarbete och både 
RUFS 2001 och RUFS 2010 har antagits som regionala utvecklingsprogram 
för Stockholmsregionen. Inom landstinget är RUFS 2050 ett strategiskt 
styrdokument som ska ligga till grund för landstingets övriga planer och 
program.


RUFS 2050 innehåller: 


 En vision - "Europas mest attraktiva storstadsregion”
 Sex utmaningar inför framtiden 
 Fyra långsiktiga mål med sikte på 2050
 Tjugo mätbara delmål med sikte på 2030
 Åtta regionala prioriteringar som ska genomföras inom planens 


giltighetstid, dvs. 2026.
 Ett antal tematiska områden, inkluderande regionala förhållningssätt 


och centrala ställningstaganden
 En plankarta med förhållningssätt


Planen beskriver, med befolkningstillväxten som utgångspunkt, en rumslig 
inriktning fram till 2050, som förtydligas i plankartan med förhållningssätt för 
hur regionens aktörer ska agera i efterföljande planering och genomförande. 
De tematiska frågorna är breda men innehåller också vägledningar om hur 
regionen ska förhålla sig i genomförandet och fortsatt planering. 
Genomförandet har också förtydligats genom ett minskat antal regionala 
prioriteringar som regionens aktörer behöver samverka kring. 
Konsekvensbedömningsprocessen har fortsatt och en ny samlad 
konsekvensbeskrivning finns till utställningsförslaget. 


De fyra övergripande målen i RUFS 2050 är:
 En tillgänglig region med god livsmiljö
 En öppen, jämlik och inkluderande region
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 En ledande tillväxt- och kunskapsregion
 En resurseffektiv och resilient region


Remissvar
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasienämnden betonar 
vikten av att se till barns och ungas intressen på ett tidigt stadie i 
planeringsprocessen för att tillgodose behovet av närhet till skolor och 
förskolor, samt andra kvaliteter för barn och unga. Detta rör exempelvis 
tillgång till tillräckliga friytor i barnens närmiljö och att ge möjligheter att 
röra sig på egen hand.


Kultur- och fritidsnämnden har lämnat en tjänstemannaskrivelse där 
förvaltningen anser att handlingen beskriver kulturmiljön och kulturarvet bra, 
men att avsnittet om kultur saknar tydlighet i ställningstagandena och 
förhållningssätten. Användningen av begrepp som öka, möjliggöra, främja 
etc. blir lätt svävande och utan mer specifika förtydliganden är det lätt att 
skrivningarna upplevs oklara i relation till övriga avsnitt och 
samhällsutvecklingsfrågor i stort. Förvaltningen anser också att kulturens 
inneboende egenvärde för länets invånare bör lyftas tydligare. Barn och ungas 
kulturbehov och eget skapande nämns mycket begränsat såväl som 
kopplingen till livskvalitet, meningsfull fritid, och kulturskapandets effekter 
på individen och i förlängingen samhället.


Äldreomsorgsnämnden samt socialnämnden ser positivt på 
utställningsförslaget och framhåller det positiva i att RUFS 2050 har som 
uttalad ambition att sätta människans möjlighet att vara delaktig och påverka 
sin närmiljö i fokus för den regionala utvecklingen. Nämnden ser utmaningar 
i detta arbete, framförallt i att nå vissa grupper och att fortsatt arbete inom 
RUFS 2050 därför bör ske utifrån rådet för fysisk planering.


Natur- och byggnadsnämnden påpekar att den regionala utvecklingsplanen 
har stor påverkan för att uppnå visionen, men att åtgärder behövs inom 
områden som planen inte har rådighet över. De för fram att en hel del av de 
synpunkter på vad som saknades i samrådsversionen har förtydligats i nu 
föreliggande förslag. De föreslår ett par kompletteringar i förslaget avseende 
vilka naturtyper som lyfts fram samt ett förtydligande avseende 
grönstrukturen. Detta gäller de områden som klassificerats som primära 
bebyggelselägen som nu ser ut att inte överensstämma med kommunens 
översiktsplan och därför bör ändras. Nämnden framhåller också farhågan att 
ytterligare förtätningar innebär risk för ianspråktagande av grönytor och att 
SLL därför bör vara tydligare avseende hur tätt man bör bygga. Slutligen 
lyfter nämnden också kommunens egna utmaningar avseende exempelvis att 
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skapa ett hållbart transportsystem, samt att kommunens roll i samverkan med 
akademierna behöver förtydligas.


Tillsynsnämnden har lämnat yttrande och tycker att det avsnitt som berör 
nämndens verksamhetsområde, det tematiska avsnittet om miljö och folkhälsa 
är bra beskrivna.


Förvaltningens synpunkter
Planen har förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. på grund av den 
tillkommande plankartan men också genom att målstrukturen och kopplingen 
till genomförandet har stärkts och blivit mer sammanhållen.


Kommunen ser kopplingen till den regionala klimatfärdplanen som remissats 
samtidigt och ställer sig frågande till huruvida klimatmålen uppnås genom de 
åtgärder som föreslagits.


Utmaningen om att skapa en inkluderande region behöver få bättre 
genomslag i delmål och regionala prioriteringar. Ökat fokus på 
bostadsvariation samt styrning och uppföljning på delområden i länets alla 
kommuner behöver utvecklas.


Den rumsliga strukturen är delvis överensstämmande med Huddinges 
översiktsplan, dock bör bebyggelseutveckling längs med Spårväg syds 
sträckning tydligare pekas ut, inte minst den nya stadsdelen i Glömstadalen. 
Ett par mindre justeringar beskrivs också i yttrandet samt att RUFS pekar ut 
en ny energianläggning i Sofielund.  


Kommunen ser positivt på att såväl Spårväg syd som Tvärförbindelse 
Södertörn är illustrerade i plankartan.


I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge kommun 
har slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet av Spårväg syd, 
vilket innebär att kommunen planerar för en högre utbyggnadstakt än vad 
som anges i dessa tabeller.  Den högre utbyggnadstakten baseras på en 
planering för 20000 bostäder till 2030 i kommunen som helhet, med 18500 
inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar därmed ett stort 
ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter därmed att såväl stat 
som landsting skapar förutsättningar för att genomföra detta åtagande. 


Magdalena Bosson
Kommundirektör


Heléne Hill
Samhällsbyggnadsdirektör
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Sara Nordenskjöld
 Översiktsplanerare


Bilagor
1. Utställning av nästa regionala utvecklingsplan för 


Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss, daterat den 29 
september 2017


2. Södertörnskommunernas gemensamma yttrande över 
utställningsversion RUFS 2050, daterat den 2 oktober 2017


3. Utställningsförslag RUFS 2050 – för att läsa rapport se antingen 
bifogad handling eller länk http://www.rufs.se/rufs-
2050/utstallningsforslag/


4. Förslag till samlad konsekvensbeskrivning av RUFS 2050  - för att 
läsa handling, se antingen bifogad handling eller länk: 
http://www.rufs.se/rufs-
2050/utstallningsforslag/konsekvensbedomning/


5. Sändlista remiss utställning av RUFS 2050


6. Förskolenämndens remissvar


7. Grundskolenämndens remissvar


8. Gymnasienämndens remissvar


9. Kultur- och fritidsnämndens remissvar (tjänsteskrivelse)


10. Natur- och byggnadsnämndens remissvar


11. Socialnämndens remissvar


12. Tillsynsnämndens remissvar


13. Äldreomsorgsnämndens remissvar



http://www.rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag/

http://www.rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag/

http://www.rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag/konsekvensbedomning/

http://www.rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag/konsekvensbedomning/
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Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss från Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut



1. Skrivelse enligt kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2017 godkänns och överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss; Utställning av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

1. Gemensamt Södertörnsyttrande daterat 29 september 2017 godkänns och överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss; Utställning av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Sammanfattning

Huddinge kommun har fått utställningsversionen av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av Stockholms läns landsting (SLL). Stockholms läns landsting önskar svar senast 3 november 2017.



RUFS ses som regionens gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för regionen. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. 

Huddinge avger svar som utgör komplement till det södertörnsgemensamma varför de med fördel läses tillsammans.



Nedan sammanfattas synpunkterna i Huddinge kommuns yttrande:



· Planen har förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. på grund av den tillkommande plankartan men också genom att målstrukturen och kopplingen till genomförandet har stärkts och blivit mer sammanhållen.

· Kommunen ser kopplingen till den regionala klimatfärdplanen som remissats samtidigt och ställer sig frågande till huruvida klimatmålen uppnås genom de åtgärder som föreslagits.

· Utmaningen om att skapa en inkluderande region behöver få bättre genomslag i delmål och regionala prioriteringar. Det behöver bli ett ökat fokus på bostadsvariation samt styrning och uppföljning på delområden i länets alla kommuner behöver utvecklas.

· Den rumsliga strukturen är delvis överensstämmande med Huddinges översiktsplan. Dock bör bebyggelseutvecklingen längs med Spårväg syd tydliggöras, framförallt den nya stadsdelen i Glömstadalen. Ett par mindre justeringar beskrivs också i yttrandet samt att RUFS pekar ut en ny energianläggning på Sofielund.  

· I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge kommun har slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet av Spårväg syd, vilket innebär att kommunen planerar för en högre utbyggnadstakt än vad som anges i dessa tabeller med ca 1250 bostäder per år till 2030. Den högre utbyggnadstakten baseras på en planering för 20000 bostäder  till 2030 i kommunen som helhet, med 18500 inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar därmed ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter därmed att såväl stat som landsting skapar förutsättningar för att genomföra detta åtagande.

· Kommunen anser att det saknas tydliga mål och regionala prioriteringar kopplat till att stötta en balans i regionen avseende näringslivsutvecklingen. Bostadsutveckling sker i stort nu i södra regionhalvan, men fortfarande är huvuddelen av arbetsplatserna belägna på norra sidan, något som får konsekvenser både för resande- och transportbehovet likväl som tillgången till arbete.

· Kommunens stadsutveckling planeras i huvudsak kollektivtrafiknära och till de regionala stadskärnorna, Huddinge centrum, i Spårväg syds influensområde samt till de östra kommundelarna. Detta behöver i delar förtydligas i plankartan.

Nedan sammanfattas synpunkterna från det Södertörnsgemensamma yttrandet:

· Strukturen i planen har tydliggjorts och stärkts, men vidareutveckling behövs av delmål och regionala prioriteringar för att få bättre handlingskraft. Dock har planen blivit betydligt mer omfattande sedan samrådet och den ökade detaljeringsgraden riskerar att urholka utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. 

· Behovet av en tydligare trafikstrategi fram till 2050 för att åstadkomma en förbättrad tillgänglighet till Arlanda, tillgänglighet mellan de regionala stadskärnorna och inte minst avseende godshantering i samband med utvecklingen av Norvik. Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt samhälle”.



· Södertörnskommunerna anser att fullföljandet av de satsningar som sedan länge ingått i den regionala planeringen behöver vara säkerställda innan fler nya satsningar och utbyggnadspaket sätts i verket i regionen. Detta gäller inte minst Tvärförbindelse Södertörn, som har en avgörande betydelse för hur väl regionen ska fungera på ett sammanhållet sätt.



  

· RUFS 2050 behöver i delmålen och de regionala prioriteringarna innehålla en tydligare inriktning för regionens kompetensförsörjning, där kompetensutveckling för flyktingar, strukturell diskriminering på arbetsmarknaden och skolgången för barn och unga är viktiga delar.



Ärendet har skickats på remiss internt i kommunen och svar har inkommit från alla nämnder utom Kultur och utbildningsförvaltningen som lämnat tjänsteskrivelse (se nedan). 

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun har fått utställningsversionen av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av Stockholms läns landsting (SLL). RUFS ses som regionens gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för regionen. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. 



Parallellt med framtagandet av Huddinge kommuns yttrande har det genom Södertörnssamarbetet tagits fram ett gemensamt Södertörnsyttrande. Detta yttrande utgör tillsammans med det huddingespecifika yttrandet kommunens samlade yttrande. De båda yttrandena bör läsas samlat.



RUFS 2050 planeras för antagande i landstingsfullmäktige under våren 2018.



Kommunstyrelsens förvaltning har skickat utställningsförslaget till kommunens nämnder med möjlighet att yttra sig.



Till utställningsförslaget hör förutom en omfattande planbeskrivning också en plankarta, som är ny sedan samrådet, en samlad konsekvensbeskrivning samt en lista över remissinstanserna. 



RUFS 2050 är en långsiktig och strategisk plan som har många funktioner.

Stockholms läns landsting är regionplaneorgan för länets 26 kommuner och regionplanerar enligt Plan- och bygglagen. En regionplan är vägledande för andra kommunala fysiska planer som t ex översiktsplaner och detaljplaner men också för planer som andra myndigheter tar fram. Den regionala utvecklingsplanen är också en utgångspunkt för länets tillväxtarbete och både RUFS 2001 och RUFS 2010 har antagits som regionala utvecklingsprogram för Stockholmsregionen. Inom landstinget är RUFS 2050 ett strategiskt styrdokument som ska ligga till grund för landstingets övriga planer och program.



RUFS 2050 innehåller: 

· En vision - "Europas mest attraktiva storstadsregion”

· Sex utmaningar inför framtiden 

· Fyra långsiktiga mål med sikte på 2050

· Tjugo mätbara delmål med sikte på 2030

· Åtta regionala prioriteringar som ska genomföras inom planens giltighetstid, dvs. 2026.

· Ett antal tematiska områden, inkluderande regionala förhållningssätt och centrala ställningstaganden

· En plankarta med förhållningssätt



Planen beskriver, med befolkningstillväxten som utgångspunkt, en rumslig inriktning fram till 2050, som förtydligas i plankartan med förhållningssätt för hur regionens aktörer ska agera i efterföljande planering och genomförande. De tematiska frågorna är breda men innehåller också vägledningar om hur regionen ska förhålla sig i genomförandet och fortsatt planering. Genomförandet har också förtydligats genom ett minskat antal regionala prioriteringar som regionens aktörer behöver samverka kring. Konsekvensbedömningsprocessen har fortsatt och en ny samlad konsekvensbeskrivning finns till utställningsförslaget. 



De fyra övergripande målen i RUFS 2050 är:

· En tillgänglig region med god livsmiljö

· En öppen, jämlik och inkluderande region

· En ledande tillväxt- och kunskapsregion

· En resurseffektiv och resilient region

Remissvar

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasienämnden betonar vikten av att se till barns och ungas intressen på ett tidigt stadie i planeringsprocessen för att tillgodose behovet av närhet till skolor och förskolor, samt andra kvaliteter för barn och unga. Detta rör exempelvis tillgång till tillräckliga friytor i barnens närmiljö och att ge möjligheter att röra sig på egen hand.



Kultur- och fritidsnämnden har lämnat en tjänstemannaskrivelse där förvaltningen anser att handlingen beskriver kulturmiljön och kulturarvet bra, men att avsnittet om kultur saknar tydlighet i ställningstagandena och förhållningssätten. Användningen av begrepp som öka, möjliggöra, främja etc. blir lätt svävande och utan mer specifika förtydliganden är det lätt att skrivningarna upplevs oklara i relation till övriga avsnitt och samhällsutvecklingsfrågor i stort. Förvaltningen anser också att kulturens inneboende egenvärde för länets invånare bör lyftas tydligare. Barn och ungas kulturbehov och eget skapande nämns mycket begränsat såväl som kopplingen till livskvalitet, meningsfull fritid, och kulturskapandets effekter på individen och i förlängingen samhället.


Äldreomsorgsnämnden samt socialnämnden ser positivt på utställningsförslaget och framhåller det positiva i att RUFS 2050 har som uttalad ambition att sätta människans möjlighet att vara delaktig och påverka sin närmiljö i fokus för den regionala utvecklingen. Nämnden ser utmaningar i detta arbete, framförallt i att nå vissa grupper och att fortsatt arbete inom RUFS 2050 därför bör ske utifrån rådet för fysisk planering.



Natur- och byggnadsnämnden påpekar att den regionala utvecklingsplanen har stor påverkan för att uppnå visionen, men att åtgärder behövs inom områden som planen inte har rådighet över. De för fram att en hel del av de synpunkter på vad som saknades i samrådsversionen har förtydligats i nu föreliggande förslag. De föreslår ett par kompletteringar i förslaget avseende vilka naturtyper som lyfts fram samt ett förtydligande avseende grönstrukturen. Detta gäller de områden som klassificerats som primära bebyggelselägen som nu ser ut att inte överensstämma med kommunens översiktsplan och därför bör ändras. Nämnden framhåller också farhågan att ytterligare förtätningar innebär risk för ianspråktagande av grönytor och att SLL därför bör vara tydligare avseende hur tätt man bör bygga. Slutligen lyfter nämnden också kommunens egna utmaningar avseende exempelvis att skapa ett hållbart transportsystem, samt att kommunens roll i samverkan med akademierna behöver förtydligas.



Tillsynsnämnden har lämnat yttrande och tycker att det avsnitt som berör nämndens verksamhetsområde, det tematiska avsnittet om miljö och folkhälsa är bra beskrivna.

Förvaltningens synpunkter

Planen har förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. på grund av den tillkommande plankartan men också genom att målstrukturen och kopplingen till genomförandet har stärkts och blivit mer sammanhållen.

Kommunen ser kopplingen till den regionala klimatfärdplanen som remissats samtidigt och ställer sig frågande till huruvida klimatmålen uppnås genom de åtgärder som föreslagits.

Utmaningen om att skapa en inkluderande region behöver få bättre genomslag i delmål och regionala prioriteringar. Ökat fokus på bostadsvariation samt styrning och uppföljning på delområden i länets alla kommuner behöver utvecklas.

Den rumsliga strukturen är delvis överensstämmande med Huddinges översiktsplan, dock bör bebyggelseutveckling längs med Spårväg syds sträckning tydligare pekas ut, inte minst den nya stadsdelen i Glömstadalen. Ett par mindre justeringar beskrivs också i yttrandet samt att RUFS pekar ut en ny energianläggning i Sofielund.  

Kommunen ser positivt på att såväl Spårväg syd som Tvärförbindelse Södertörn är illustrerade i plankartan.

I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge kommun har slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet av Spårväg syd, vilket innebär att kommunen planerar för en högre utbyggnadstakt än vad som anges i dessa tabeller.  Den högre utbyggnadstakten baseras på en planering för 20000 bostäder till 2030 i kommunen som helhet, med 18500 inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar därmed ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter därmed att såväl stat som landsting skapar förutsättningar för att genomföra detta åtagande. 
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Södertörnskommunernas synpunkter på 
utställningsförslag för RUFS 2050 
Stockholms läns landsting har nu tagit ytterligare ett steg i arbetet med nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, genom att ta 
fram ett utställningsförslag. Den regionala utvecklingsplanen ska vara 
regionens gemensamma kontrakt och peka ut riktningen för vår region. 
Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som 
tillväxtarbetet i regionen. Utställningsförslaget är en bearbetning av den 
samrådsversion som bland många andra Södertörnskommunerna lämnade 
synpunkter på för ett år sedan. 


Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har tagit fram det här 
gemensamma remissvaret med utgångspunkt från hur synpunkterna i 
samrådsyttrandet blivit beaktade i det nya förslaget till RUFS 2050. 
Kommunerna lämnar också egna kompletterande synpunkter.


Södertörnskommunernas synpunkter i sammanfattning
Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler 
företag och fler jobb. Vi utvecklar långsiktigt fyra regionala stadskärnor i en 
sammanhållen regional struktur och spelar en viktig roll för 
huvudstadsregionens utveckling.


Den regionala utvecklingsplanen har en viktig funktion genom att ge 
styrsignaler till offentliga organisationer och marknadssignaler till 
kommersiella aktörer. Många aktörer ska mobiliseras till gemensamma aktiva 
handlingar för att Stockholmsregionen ska klara utmaningarna inför 
framtiden. RUFS 2050 har en viktig uppgift att ge gemensamma ramar för 
regionens utveckling – att vara ett gemensamt regionalt utvecklingskontrakt.


Utvecklingsplanens principiella upplägg med vision, utmaningar, långsiktiga 
mål, delmål och prioriteringar är bra. Målstrukturen har blivit begripligare, 
men de tidsatta delmålen är fortfarande för många och oenhetliga. Vi vill se 
färre och mer bearbetade delmål, så att den slutliga RUFS 2050 innehåller 
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starkare styrsignaler. De åtta prioriteringarna innebär ett lämpligare antal för 
att ge förutsättningar för ett regionalt utvecklingsarbete med många viktiga 
aktörer.


Regionen behöver en stark utveckling av alla regionala stadskärnor och deras 
nära omland. RUFS strukturbild från 2010 motsvarade 
Södertörnskommunernas uppfattning om Stockholmsregionens behov av en 
balanserad utveckling. Den regionala struktur som utställningsförslaget 
innehåller ligger nu mer i linje med Södertörnskommunernas uppfattning än 
samrådsförslaget.


Utställningsförslaget innehåller något mer utvecklade riktlinjer och 
förhållningssätt för transportsystemet jämfört med samrådsförslaget. 
Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram 
inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt 
samhälle”.


Utställningsförslaget har blivit väsentligt mer omfattande än samrådsförslaget 
och också mer detaljerat. Den ökade detaljnivån i de avslutande delarna av 
utvecklingsplanen riskerar att leda till både övertolkningar och feltolkningar 
och därigenom urholka utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. 
Landstinget behöver överväga ytterligare vad i RUFS 2050 som bör läggas 
fast i ett antagandebeslut och vad som ska utgöra planeringsunderlag. 


Södertörnskommunerna deltar gärna i det avslutande arbetet med att utveckla 
RUFS 2050 till ett fungerande kontrakt om Stockholmsregionens utveckling.  


Södertörnskommunerna bidrar kraftfullt till regionens utveckling


Södertörns tillväxt bygger på en gemensam vision
Södertörnskommunerna upprepar gärna också i det här yttrandet att vi har ett 
mångårigt samarbete om regionala utvecklingsfrågor och att vi också har 
fördjupat det genom Södertörns utvecklingsprogram. Grunden är den 
gemensamma visionen:  
”Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-
Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och 
handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling”.


Södertörnskommunerna planerar och arbetar sedan lång tid i linje med den 
regionala utvecklingsplaneringen. En viktig del är utveckling och utbyggnad 
av de fyra regionala stadskärnorna – Södertälje, Flemingsberg, Kungens 
kurva-Skärholmen och Haninge stad. Utbyggnaden av de regionala 
stadskärnorna stärker möjligheterna till en sammanhållen och hållbar region. 
Med ett ökat utbud av bostäder, arbetsplatser och utbildning i de fyra 
stadskärnorna ökar möjligheterna till en integrerad bostads- och 
arbetsmarknad. Utrymme och möjligheter skapas då också för de funktioner 
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som bör finnas i den centrala delen av huvudstaden. En sådan utveckling 
stärker hela regionens konkurrenskraft. 


Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen 
och nå de regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i 
regionen skapar ett robustare transportsystem som bättre tål störningar. 
Med utvecklade regionala stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i 
regionen bättre fördelade och kapaciteten i transportsystemet blir bättre 
utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgängligheten till viktiga 
målpunkter blir bättre. 


Att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna med bostäder, 
arbetsplatser, utbildning, service och annat utbud, tillsammans med 
utbyggnad av infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik och vägtrafik, är 
långsiktiga processer som kräver uthållighet och samarbete kring en 
gemensam vision.


Den långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna knyts 
samman med attraktiv spårtrafik. I avvaktan på det bör stombusstrafik skapas 
mellan kärnorna.


Södertörn växer starkt med fler bostäder, fler företag och fler jobb 
Södertörn växer kraftfullt i linje med den gemensamma visionen för regionen. 
Södertörnskommunerna har för närvarande en hög befolkningstillväxt. Om 
Södertörn vore ett eget län skulle vi vara det fjärde största länet i Sverige och 
även ha haft den fjärde största befolkningstillväxten 2016. Genom att RUFS 
statistik bygger på äldre siffror framgår inte den snabba utvecklingen som kan 
liknas vid ett trendbrott. Statistiken i RUFS behöver därför uppdateras. Risk 
finns annars för att slutsatser och förslag baseras på en verklighet som redan 
är passerad. Med en halv miljon invånare är Södertörnskommunerna viktiga 
aktörer för att förverkliga ambitioner och viljeinriktningar i den regionala 
utvecklingsplaneringen.


Bostadsbyggandet är för närvarande högt och Södertörnskommunernas 
uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 72 000 bostäder till 
2030. Uppgörelserna i Sverigeförhandlingen och kring regeringsuppdraget 
om större samlade exploateringar ökar den här ambitionen till minst 100 000 
nya bostäder på Södertörn.  Förutsättningarna är goda för ett ökat 
bostadsbyggande på Södertörn både på kort och lång sikt men det kräver 
fullföljda insatser för förbättrad tillgänglighet och framkomlighet både mellan 
de regionala stadskärnorna och in till regioncentrum. Den höga takten i 
bostadsbyggandet och befolkningsökningen ställer också krav på annan 
regional infrastruktur och plats för den. Det gäller allt från sjukhus, 
sportanläggningar, universitet och högskolor till kulturinstitutioner.


Södertörn har nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. 
Antalet företag och antalet anställda på Södertörn växer också snabbare och 
mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Stockholm Syd 
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fortsätter att utvecklas kraftfullt med 40 nya företag lokaliserade till området i 
Nykvarn/Södertälje. Beslutet om utbyggnaden av Norviks hamn kommer 
också att ha en positiv inverkan på aktiviteten på Södertörn. 


Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för 
minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030. Med ett ökat företagande och fler 
arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social 
hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens. 
Liksom för bostäder kräver ett ökat företagande och fler arbetsplatser en 
förbättrad tillgänglighet och framkomlighet till olika målpunkter i regionen. 


Södertörn utvecklar långsiktigt fyra stadskärnor i en sammanhållen 
regional struktur – bra tillgänglighet är nödvändig
Södertörnskommunerna arbetar sedan länge med att utveckla de fyra 
regionala stadskärnorna Södertälje, Kungens Kurva - Skärholmen, 
Flemingsberg och Haninge stad. 


I Södertälje finns de globala företagen AstraZeneca och Scania, som båda 
satsar långsiktigt på verksamheterna i Södertälje. Södertälje Science Park är 
en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning där KTH också 
utökar antalet utbildningar.  Efterfrågan på bostäder är stark och Södertälje 
har beslutat att 20 000 nya bostäder ska byggas. Öppnandet av Citybanan i år 
stärker förutsättningarna för pendeltågstrafiken i närtid. Logistikcentret 
Stockholm syd i Södertälje och Nykvarn, infrastrukturutbyggnaden av 
farleden till Södertälje, Södertälje kanal och sluss samt inte minst Ostlänken 
bidrar till att stärka Södertäljes konkurrenskraft som regional stadskärna,


Kungens kurva – Skärholmen är Sveriges största handelsområde och 
innehåller också ett av regionens stora detaljhandelscentrum. I Kungens kurva 
sker nu en omfattande förnyelse och kraftig expansion av handeln, där inte 
minst IKEA investerar i ett nytt modernt varuhus. I både Skärholmen och 
Kungens kurva pågår bostadsutveckling. Förbifarten, Tvärförbindelse 
Södertörn, Spårväg Syd och den upprustade röda tunnelbanelinjen ger 
stadskärnan ny utvecklingskraft.


I Flemingsberg finns ett tvärvetenskapligt starkt växande campus med snart 
fem akademier, 17 000 studenter, universitetssjukhus och världsledande 
forskning. Här finns också ett växande rättscentrum kring Södertörns tingsrätt 
och basen för polisområde Stockholm syd. Investeringarna är omfattande i 
området både för näringsliv och offentliga verksamheter, men också i 
bostadsbyggande. I den regionala stadskärnan är planeringen inriktad på 
12 000 nya bostäder och just nu pågår utbyggnad av ett tusental av dessa. 
Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd, en välutvecklad bytespunkt genom 
ett nytt resecentrum, förbättring av väg 226 och bättre framkomlighet för 
stombuss stärker den regionala stadskärnans utveckling.


I Haninge stad utvecklar åtta fastighetsägare stadskärnan tillsammans med 
kommunen. Inriktningen är att förtäta stadsmiljön med 7000 nya bostäder på 
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kortare sikt och 20 000 bostäder på längre sikt och med mer verksamheter och 
service. Pendeltågstrafiken efter att Citybanan har öppnat, ny 
pendeltågsstation i Vega och utbyggnaden av verksamhetsområdet Albyberg 
stärker utvecklingen. Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm 
bidrar till att stärka Haninge som regional stadskärna.


Förutsättningar för att de regionala stadskärnorna ska kunna utvecklas som ett 
attraktivt alternativ till centrala Stockholm är att tillgänglighet och 
framkomlighet mellan de fyra stadskärnorna förbättras. Det gäller också 
övriga stadskärnor och andra viktiga målpunkter i regionen. Tvärförbindelse 
Södertörn är just en av de allra viktigaste investeringarna att genomföra för en 
välfungerande huvudstadsregion.    


Övergripande synpunkter på förslaget till RUFS 2050


Södertörnskommunerna konstaterade vid aktualitetsprövningen av RUFS 
2010 att planen anger en tydlig inriktning för Stockholmsregionens 
utveckling men att det är uppenbart att viktiga aktörer initierar 
utvecklingsarbeten som inte självklart tar sin utgångspunkt i RUFS strategier. 
Problemet riskerar att bli än mer accentuerat. Kraftig befolkningsökning, 
bostadsbrist och ökat tryck på välfärdstjänsterna kommer att pressa allt fler 
aktörer mot mer kortsiktiga insatser. Kommunernas sammanlagda faktiska 
planberedskap för bostadsbyggande är nu också större än både RUFS-
nivåerna och byggsektorns produktionskapacitet. Behovet av samordnade 
ageranden har ökat ytterligare. Vi återkommer i yttrandet till behovet av 
RUFS som ett gemensamt regionalt utvecklingskontrakt.  


Mål, delmål och åtgärder – principiellt sett bättre nu 
RUFS 2050 innehåller nu en samlad redovisning av: 


 En vision - "Europas mest attraktiva storstadsregion”
 Sex utmaningar inför framtiden 
 Fyra långsiktiga mål med sikte på 2050
 Tjugo mätbara delmål med sikte på 2030
 Åtta regionala prioriteringar


Det principiella upplägget är nu betydligt bättre än i samrådsförslaget. 
Planens olika delar hänger samman bättre i utställningsförslaget.


Delmålen har fortfarande olika karaktär och det finns en obalans i hur de är 
sammansatta och hur de matchar sina långsiktiga mål. Till exempel saknar 
Mål 2 ”En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region” tydliga delmål 
kopplade till jämlika livsvillkor och likvärdiga förutsättningar. Delmålen har 
här också komplexa innehåll med flera saker att uppnå. Samtidigt har Mål 4 
”En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp” fått 
fler men tydligt åtskilda delmål. Frågor som gäller integration och social 
hållbarhet bör framträda tydligare.
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När det gäller delmålen konstaterade Södertörnskommunerna i 
samrådsyttrandet att Stockholms arbetsmarknad har en mängd begränsningar, 
bland annat svag integration av invandrare, unga som för sent kommer in på 
arbetsmarknaden och invandrare som inte kommer in på arbetsmarknaden. 
Vår uppfattning var att RUFS 2050 behöver innehålla en tydligare inriktning 
för regionens kompetensförsörjning, där kompetensutveckling för flyktingar, 
strukturell diskriminering på arbetsmarknaden och skolgången för barn och 
unga är viktiga delar. Detta framgår nu bättre i beskrivningar och i de 
regionala prioriteringarna, men delmålen har inte blivit vassare.


En annan synpunkt gäller tillgängligheten till regionala stadskärnor och 
Arlanda. För Södertörnskommunerna är det viktigt att kollektivtrafiken blir 
konkurrenskraftig med bilen som ett delmål uttrycker – men också att 
restiderna totalt sett minskar i den nya regionstrukturen.


Vi vill se färre och mer bearbetade delmål, så att den slutliga RUFS 2050 
innehåller starkare styrsignaler. Södertörnskommunerna deltar gärna i det 
arbete som behövs de kommande månaderna. 


Åtta regionala prioriteringar har nu ersatt 28 prioriterade åtgärder. Det är bra - 
vår uppfattning är att regionalt samarbete kräver fokusering på det som är 
allra viktigast. Av utställningsförslaget framgår också att det pågår ett fortsatt, 
kompletterande arbete om formerna för samarbete, gemensamt 
ansvarstagande och deltagande av nyckelaktörer. Det är också bra – och 
Södertörnskommunerna är intresserade av att delta i ett sådant 
utvecklingsarbete. 


Sammantaget har utställningsförslaget RUFS 2050 tydligare förutsättningar 
att bli ett fungerande "kontrakt" mellan regionens aktörer både om mål för 
medellång och lång sikt men framför allt om de allra viktigaste insatserna på 
kort sikt. Men det finns fortfarande möjligheter att göra det ännu lite bättre.


Södertörnskommunerna är medvetna om processen med att samordna det 
regionala utvecklingsansvaret också i Stockholms län. Samtidigt ser vi att 
RUFS 2050 tydligare kan ge uttryck för att den anger en övergripande 
inriktning för RUP (Regionalt utvecklingsprogram).


Den rumsliga strukturen – håll i och håll ut
Genom processen med RUFS 2050 har Södertörnskommunerna ansett att den 
strukturbild som RUFS 2010 innehåller fortfarande bäst motsvarar 
Stockholmsregionens behov av en balanserad utveckling. Regionen behöver 
en stark utveckling av alla regionala stadskärnor och deras nära omland. Det 
gäller inte minst för att ge förutsättningar för en bättre balans i 
arbetsplatsernas lokalisering. Varje stadskärna har sina egna, unika 
drivkrafter för utveckling och bör växa utifrån dessa. Drivkrafterna kan 
förstärkas av offentliga investeringar, där framför allt kopplingarna till 
trafiksystemet har stor betydelse.  
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Den regionala struktur som utställningsförslaget innehåller ligger nu mer i 
linje med Södertörnskommunernas uppfattning.  
 
Vi vill se en tydligare trafikstrategi i Stockholmsregionen
Det är en sak att lägga fast en målbild för den regionala strukturen, där 
transportsystemet spelar en viktig roll, och en annan sak att nå till målbilden 
med rätt insatser genomförda i en fungerande ordning.


För Södertörnskommunerna är tillgängligheten till och mellan de regionala 
stadskärnorna Södertälje, Kungens kurva – Skärholmen, Flemingsberg och 
Haninge stad i dagsläget otillräcklig, vilket gör att deras möjligheter att 
utvecklas som attraktiva alternativ till centrala Stockholm inte är så goda som 
de annars skulle vara. Kommunikationerna mellan de tre stora 
kommunikationsstråken på Södertörn är bristfälliga för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, gods och personbilar (tunnelbana/E4/20, pendeltåg/väg226, 
pendeltåg/väg73). Vägnätet är hårt belastat och trafiksäkerheten är låg.


Många av våra prioriterade satsningar är på väg att genomföras eller ingår i 
utbyggnadsförberedande planering. Södertörnskommunerna anser att 
fullföljandet av de satsningar som sedan länge ingått i den regionala planeringen 
behöver vara säkerställda innan fler nya satsningar och utbyggnadspaket sätts i 
verket i regionen. Detta gäller inte minst Tvärförbindelse Södertörn, som har en 
avgörande betydelse för hur väl regionen ska fungera på ett sammanhållet sätt.  


Utställningsförslaget innehåller något mer utvecklade riktlinjer och 
förhållningssätt för transportsystemet jämfört med samrådsförslaget. 
Trafikfrågorna berörs också i samband med klimatpåverkan och kring 
bebyggelsestruktur, men det är fortfarande svårt att få en samlad bild. Det gäller 
särskilt för den längre sikten 2030-2050. Utställningsförslaget konstaterar att 
trängseln på de centrala delarna av vägnätet inte kan byggas bort genom fler 
väginvesteringar utöver den struktur som är under genomförande. Detta får dock 
inte uppfattas som ett skäl för att låta investeringarna avstanna. Det finns 
fortfarande omfattande behov av investeringar för att effektivisera 
framkomligheten för kollektivtrafik och godstransporter och för åtgärder som 
avlastar den centrala kärnan.


Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram 
inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt 
samhälle”.


Detaljeringsgraden riskerar det regionala kontraktet 
Utställningsförslaget har blivit väsentligt mer omfattande än samrådsförslaget 
och också mer detaljerat. Det gäller särskilt avsnitten om Regional struktur och 
Tematiska frågor som under rubrikerna Regionala förhållningssätt och Centrala 
ställningstaganden ger ytterligare anvisningar om vad bland andra kommunerna 
ska förhålla sig till. Det gäller till viss del också den detaljerade plankartan.
Huvuddelen av tilläggen är okontroversiella genom att överlappande lyfta fram 
inriktningar från lagstiftning och andra anvisningar från staten eller andra redan 
fungerande planer och strategier. Det kan gälla skrivningar som ”Den regionala 
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cykelplanen ska användas som utgångspunkt för utbyggnad av regionala 
cykelstråk” eller ”Kommunerna ska samverka regionalt i VA-frågor”.


Men det finns också konkreta tillägg med mer direkt påverkan. Ett exempel är 
plankartan som pekar ut sjön Yngern i Nykvarns kommun som regional 
dricksvattentäkt. Det är ingen tvekan om att den regionala dricksvattenförsörj-
ningen är av största vikt för hela Stockholmsregionen, särskilt med beaktande av 
den snabba befolkningsutvecklingen. Frågan om regionala reservvattentäkter 
utreds för närvarande av Länsstyrelsen, men utredningen är inte klar. Det är 
därför mycket förvånande att SLL föregår utredningen genom RUFS plankarta. 
Ett annat exempel kan vara Hemfosa i Haninge kommun samt Segersäng och 
Ösmo i Nynäshamns kommun, tre platser med god tillgång till kollektivtrafik 
där regeringens utredare för stora samlade exploateringar räknar med runt 
20 000 nya bostäder. Utställningsförslaget markerar platserna som sekundära 
bebyggelselägen.


Den ökade detaljnivån i utställningsförslaget riskerar att leda till både 
övertolkningar och feltolkningar och därigenom urholka utvecklingsplanens 
funktion som regionalt kontrakt. Landstinget behöver överväga ytterligare vad i 
RUFS 2050 som bör läggas fast i ett antagandebeslut och vad som ska utgöra 
planeringsunderlag. 


RUFS 2050 behövs som regionens gemensamma kontrakt
Södertörnskommunerna anser att RUFS är en viktig plan, en utvecklingsplan 
som ska ange en inriktning för kommande beslut. Den är i strikt mening ingen 
genomförandeplan, men ska fungera så att gemensamma viljeinriktningar 
omsätts i aktiva och finansierade handlingar. Därför är det bra att kalla RUFS 
för ett gemensamt kontrakt – men det är avgörande hur aktörerna lever upp 
till det gemensamma kontraktet.
 
Utställningsförslaget med sina regionala prioriteringar, kompletterat med 
tydligare arbetsformer förankrade hos nyckelaktörer har bättre förutsättningar 
att mobilisera regionens aktörer för ett kraftfullare samarbete kring den 
regionala utvecklingen.


Det är fortsatt viktigt att RUFS inte uppfattas som ett ”kontrakt” enbart 
mellan landstinget och kommunerna. Förväntningarna på statens medverkan i 
frågor om infrastruktur, bostadsutveckling högre utbildning med mera, kan 
inte uttryckas nog tydligt. I de regionala prioriteringarna redovisas statliga 
verk och myndigheter som tydliga aktörer. Södertörnskommunerna uppfattar 
att det fortsatta regionala utvecklingsarbetet också på något sätt behöver 
fånga in statens bredare roll som part i kontraktet för att utveckla 
huvudstadsregionen.


Vi har en gemensam plan – och behöver tala om det
Processerna för att förverkliga RUFS intentioner är synnerligen väsentliga. 
Det krävs ett ständigt pågående förankrings- och mobiliseringsarbete för att 
inte tappa mål och struktur ur sikte, det vill säga en ständig kommunikation 
kring planen.
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Södertörnskommunernas synpunkter på utställningsförslag för RUFS 2050 

Stockholms läns landsting har nu tagit ytterligare ett steg i arbetet med nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, genom att ta fram ett utställningsförslag. Den regionala utvecklingsplanen ska vara regionens gemensamma kontrakt och peka ut riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Utställningsförslaget är en bearbetning av den samrådsversion som bland många andra Södertörnskommunerna lämnade synpunkter på för ett år sedan. 



Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har tagit fram det här gemensamma remissvaret med utgångspunkt från hur synpunkterna i samrådsyttrandet blivit beaktade i det nya förslaget till RUFS 2050. Kommunerna lämnar också egna kompletterande synpunkter.



Södertörnskommunernas synpunkter i sammanfattning

Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler företag och fler jobb. Vi utvecklar långsiktigt fyra regionala stadskärnor i en sammanhållen regional struktur och spelar en viktig roll för huvudstadsregionens utveckling.



Den regionala utvecklingsplanen har en viktig funktion genom att ge styrsignaler till offentliga organisationer och marknadssignaler till kommersiella aktörer. Många aktörer ska mobiliseras till gemensamma aktiva handlingar för att Stockholmsregionen ska klara utmaningarna inför framtiden. RUFS 2050 har en viktig uppgift att ge gemensamma ramar för regionens utveckling – att vara ett gemensamt regionalt utvecklingskontrakt.



Utvecklingsplanens principiella upplägg med vision, utmaningar, långsiktiga mål, delmål och prioriteringar är bra. Målstrukturen har blivit begripligare, men de tidsatta delmålen är fortfarande för många och oenhetliga. Vi vill se färre och mer bearbetade delmål, så att den slutliga RUFS 2050 innehåller starkare styrsignaler. De åtta prioriteringarna innebär ett lämpligare antal för att ge förutsättningar för ett regionalt utvecklingsarbete med många viktiga aktörer.



Regionen behöver en stark utveckling av alla regionala stadskärnor och deras nära omland. RUFS strukturbild från 2010 motsvarade Södertörnskommunernas uppfattning om Stockholmsregionens behov av en balanserad utveckling. Den regionala struktur som utställningsförslaget innehåller ligger nu mer i linje med Södertörnskommunernas uppfattning än samrådsförslaget.



Utställningsförslaget innehåller något mer utvecklade riktlinjer och förhållningssätt för transportsystemet jämfört med samrådsförslaget. Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt samhälle”.



Utställningsförslaget har blivit väsentligt mer omfattande än samrådsförslaget och också mer detaljerat. Den ökade detaljnivån i de avslutande delarna av utvecklingsplanen riskerar att leda till både övertolkningar och feltolkningar och därigenom urholka utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. Landstinget behöver överväga ytterligare vad i RUFS 2050 som bör läggas fast i ett antagandebeslut och vad som ska utgöra planeringsunderlag. 



Södertörnskommunerna deltar gärna i det avslutande arbetet med att utveckla RUFS 2050 till ett fungerande kontrakt om Stockholmsregionens utveckling.  





Södertörnskommunerna bidrar kraftfullt till regionens utveckling



Södertörns tillväxt bygger på en gemensam vision

Södertörnskommunerna upprepar gärna också i det här yttrandet att vi har ett mångårigt samarbete om regionala utvecklingsfrågor och att vi också har fördjupat det genom Södertörns utvecklingsprogram. Grunden är den gemensamma visionen:  

”Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-
Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling”.



Södertörnskommunerna planerar och arbetar sedan lång tid i linje med den regionala utvecklingsplaneringen. En viktig del är utveckling och utbyggnad av de fyra regionala stadskärnorna – Södertälje, Flemingsberg, Kungens kurva-Skärholmen och Haninge stad. Utbyggnaden av de regionala stadskärnorna stärker möjligheterna till en sammanhållen och hållbar region. Med ett ökat utbud av bostäder, arbetsplatser och utbildning i de fyra stadskärnorna ökar möjligheterna till en integrerad bostads- och arbetsmarknad. Utrymme och möjligheter skapas då också för de funktioner som bör finnas i den centrala delen av huvudstaden. En sådan utveckling stärker hela regionens konkurrenskraft. 



Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen och nå de regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i regionen skapar ett robustare transportsystem som bättre tål störningar. 

Med utvecklade regionala stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i regionen bättre fördelade och kapaciteten i transportsystemet blir bättre utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgängligheten till viktiga målpunkter blir bättre. 



Att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna med bostäder, arbetsplatser, utbildning, service och annat utbud, tillsammans med utbyggnad av infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik och vägtrafik, är långsiktiga processer som kräver uthållighet och samarbete kring en gemensam vision.



Den långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna knyts samman med attraktiv spårtrafik. I avvaktan på det bör stombusstrafik skapas mellan kärnorna.



Södertörn växer starkt med fler bostäder, fler företag och fler jobb 

Södertörn växer kraftfullt i linje med den gemensamma visionen för regionen. Södertörnskommunerna har för närvarande en hög befolkningstillväxt. Om Södertörn vore ett eget län skulle vi vara det fjärde största länet i Sverige och även ha haft den fjärde största befolkningstillväxten 2016. Genom att RUFS statistik bygger på äldre siffror framgår inte den snabba utvecklingen som kan liknas vid ett trendbrott. Statistiken i RUFS behöver därför uppdateras. Risk finns annars för att slutsatser och förslag baseras på en verklighet som redan är passerad. Med en halv miljon invånare är Södertörnskommunerna viktiga aktörer för att förverkliga ambitioner och viljeinriktningar i den regionala utvecklingsplaneringen.



Bostadsbyggandet är för närvarande högt och Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 72 000 bostäder till 2030. Uppgörelserna i Sverigeförhandlingen och kring regeringsuppdraget om större samlade exploateringar ökar den här ambitionen till minst 100 000 nya bostäder på Södertörn.  Förutsättningarna är goda för ett ökat bostadsbyggande på Södertörn både på kort och lång sikt men det kräver fullföljda insatser för förbättrad tillgänglighet och framkomlighet både mellan de regionala stadskärnorna och in till regioncentrum. Den höga takten i bostadsbyggandet och befolkningsökningen ställer också krav på annan regional infrastruktur och plats för den. Det gäller allt från sjukhus, sportanläggningar, universitet och högskolor till kulturinstitutioner.



Södertörn har nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Antalet företag och antalet anställda på Södertörn växer också snabbare och mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Stockholm Syd fortsätter att utvecklas kraftfullt med 40 nya företag lokaliserade till området i Nykvarn/Södertälje. Beslutet om utbyggnaden av Norviks hamn kommer också att ha en positiv inverkan på aktiviteten på Södertörn. 



Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030. Med ett ökat företagande och fler arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens. Liksom för bostäder kräver ett ökat företagande och fler arbetsplatser en förbättrad tillgänglighet och framkomlighet till olika målpunkter i regionen. 



Södertörn utvecklar långsiktigt fyra stadskärnor i en sammanhållen regional struktur – bra tillgänglighet är nödvändig

Södertörnskommunerna arbetar sedan länge med att utveckla de fyra regionala stadskärnorna Södertälje, Kungens Kurva - Skärholmen, Flemingsberg och Haninge stad. 



I Södertälje finns de globala företagen AstraZeneca och Scania, som båda satsar långsiktigt på verksamheterna i Södertälje. Södertälje Science Park är en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning där KTH också utökar antalet utbildningar.  Efterfrågan på bostäder är stark och Södertälje har beslutat att 20 000 nya bostäder ska byggas. Öppnandet av Citybanan i år stärker förutsättningarna för pendeltågstrafiken i närtid. Logistikcentret Stockholm syd i Södertälje och Nykvarn, infrastrukturutbyggnaden av farleden till Södertälje, Södertälje kanal och sluss samt inte minst Ostlänken bidrar till att stärka Södertäljes konkurrenskraft som regional stadskärna,



Kungens kurva – Skärholmen är Sveriges största handelsområde och innehåller också ett av regionens stora detaljhandelscentrum. I Kungens kurva sker nu en omfattande förnyelse och kraftig expansion av handeln, där inte minst IKEA investerar i ett nytt modernt varuhus. I både Skärholmen och Kungens kurva pågår bostadsutveckling. Förbifarten, Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg Syd och den upprustade röda tunnelbanelinjen ger stadskärnan ny utvecklingskraft.



I Flemingsberg finns ett tvärvetenskapligt starkt växande campus med snart fem akademier, 17 000 studenter, universitetssjukhus och världsledande forskning. Här finns också ett växande rättscentrum kring Södertörns tingsrätt och basen för polisområde Stockholm syd. Investeringarna är omfattande i området både för näringsliv och offentliga verksamheter, men också i bostadsbyggande. I den regionala stadskärnan är planeringen inriktad på 12 000 nya bostäder och just nu pågår utbyggnad av ett tusental av dessa. Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd, en välutvecklad bytespunkt genom ett nytt resecentrum, förbättring av väg 226 och bättre framkomlighet för stombuss stärker den regionala stadskärnans utveckling.



I Haninge stad utvecklar åtta fastighetsägare stadskärnan tillsammans med kommunen. Inriktningen är att förtäta stadsmiljön med 7000 nya bostäder på kortare sikt och 20 000 bostäder på längre sikt och med mer verksamheter och service. Pendeltågstrafiken efter att Citybanan har öppnat, ny pendeltågsstation i Vega och utbyggnaden av verksamhetsområdet Albyberg stärker utvecklingen. Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm bidrar till att stärka Haninge som regional stadskärna.



Förutsättningar för att de regionala stadskärnorna ska kunna utvecklas som ett attraktivt alternativ till centrala Stockholm är att tillgänglighet och framkomlighet mellan de fyra stadskärnorna förbättras. Det gäller också övriga stadskärnor och andra viktiga målpunkter i regionen. Tvärförbindelse Södertörn är just en av de allra viktigaste investeringarna att genomföra för en välfungerande huvudstadsregion.    

Övergripande synpunkter på förslaget till RUFS 2050



Södertörnskommunerna konstaterade vid aktualitetsprövningen av RUFS 2010 att planen anger en tydlig inriktning för Stockholmsregionens utveckling men att det är uppenbart att viktiga aktörer initierar utvecklingsarbeten som inte självklart tar sin utgångspunkt i RUFS strategier. Problemet riskerar att bli än mer accentuerat. Kraftig befolkningsökning, bostadsbrist och ökat tryck på välfärdstjänsterna kommer att pressa allt fler aktörer mot mer kortsiktiga insatser. Kommunernas sammanlagda faktiska planberedskap för bostadsbyggande är nu också större än både RUFS-nivåerna och byggsektorns produktionskapacitet. Behovet av samordnade ageranden har ökat ytterligare. Vi återkommer i yttrandet till behovet av RUFS som ett gemensamt regionalt utvecklingskontrakt.  



Mål, delmål och åtgärder – principiellt sett bättre nu 

RUFS 2050 innehåller nu en samlad redovisning av: 

· En vision - "Europas mest attraktiva storstadsregion”

· Sex utmaningar inför framtiden 

· Fyra långsiktiga mål med sikte på 2050

· Tjugo mätbara delmål med sikte på 2030

· Åtta regionala prioriteringar



Det principiella upplägget är nu betydligt bättre än i samrådsförslaget. Planens olika delar hänger samman bättre i utställningsförslaget.



Delmålen har fortfarande olika karaktär och det finns en obalans i hur de är sammansatta och hur de matchar sina långsiktiga mål. Till exempel saknar Mål 2 ”En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region” tydliga delmål kopplade till jämlika livsvillkor och likvärdiga förutsättningar. Delmålen har här också komplexa innehåll med flera saker att uppnå. Samtidigt har Mål 4 ”En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp” fått fler men tydligt åtskilda delmål. Frågor som gäller integration och social hållbarhet bör framträda tydligare.



När det gäller delmålen konstaterade Södertörnskommunerna i samrådsyttrandet att Stockholms arbetsmarknad har en mängd begränsningar, bland annat svag integration av invandrare, unga som för sent kommer in på arbetsmarknaden och invandrare som inte kommer in på arbetsmarknaden. Vår uppfattning var att RUFS 2050 behöver innehålla en tydligare inriktning för regionens kompetensförsörjning, där kompetensutveckling för flyktingar, strukturell diskriminering på arbetsmarknaden och skolgången för barn och unga är viktiga delar. Detta framgår nu bättre i beskrivningar och i de regionala prioriteringarna, men delmålen har inte blivit vassare.



En annan synpunkt gäller tillgängligheten till regionala stadskärnor och Arlanda. För Södertörnskommunerna är det viktigt att kollektivtrafiken blir konkurrenskraftig med bilen som ett delmål uttrycker – men också att restiderna totalt sett minskar i den nya regionstrukturen.



Vi vill se färre och mer bearbetade delmål, så att den slutliga RUFS 2050 innehåller starkare styrsignaler. Södertörnskommunerna deltar gärna i det arbete som behövs de kommande månaderna. 



Åtta regionala prioriteringar har nu ersatt 28 prioriterade åtgärder. Det är bra - vår uppfattning är att regionalt samarbete kräver fokusering på det som är allra viktigast. Av utställningsförslaget framgår också att det pågår ett fortsatt, kompletterande arbete om formerna för samarbete, gemensamt ansvarstagande och deltagande av nyckelaktörer. Det är också bra – och Södertörnskommunerna är intresserade av att delta i ett sådant utvecklingsarbete. 



Sammantaget har utställningsförslaget RUFS 2050 tydligare förutsättningar att bli ett fungerande "kontrakt" mellan regionens aktörer både om mål för medellång och lång sikt men framför allt om de allra viktigaste insatserna på kort sikt. Men det finns fortfarande möjligheter att göra det ännu lite bättre.



Södertörnskommunerna är medvetna om processen med att samordna det regionala utvecklingsansvaret också i Stockholms län. Samtidigt ser vi att RUFS 2050 tydligare kan ge uttryck för att den anger en övergripande inriktning för RUP (Regionalt utvecklingsprogram).



Den rumsliga strukturen – håll i och håll ut

Genom processen med RUFS 2050 har Södertörnskommunerna ansett att den strukturbild som RUFS 2010 innehåller fortfarande bäst motsvarar Stockholmsregionens behov av en balanserad utveckling. Regionen behöver en stark utveckling av alla regionala stadskärnor och deras nära omland. Det gäller inte minst för att ge förutsättningar för en bättre balans i arbetsplatsernas lokalisering. Varje stadskärna har sina egna, unika drivkrafter för utveckling och bör växa utifrån dessa. Drivkrafterna kan förstärkas av offentliga investeringar, där framför allt kopplingarna till trafiksystemet har stor betydelse.  



Den regionala struktur som utställningsförslaget innehåller ligger nu mer i linje med Södertörnskommunernas uppfattning.  

 

Vi vill se en tydligare trafikstrategi i Stockholmsregionen

Det är en sak att lägga fast en målbild för den regionala strukturen, där transportsystemet spelar en viktig roll, och en annan sak att nå till målbilden med rätt insatser genomförda i en fungerande ordning.



För Södertörnskommunerna är tillgängligheten till och mellan de regionala stadskärnorna Södertälje, Kungens kurva – Skärholmen, Flemingsberg och Haninge stad i dagsläget otillräcklig, vilket gör att deras möjligheter att utvecklas som attraktiva alternativ till centrala Stockholm inte är så goda som de annars skulle vara. Kommunikationerna mellan de tre stora kommunikationsstråken på Södertörn är bristfälliga för gång-, cykel- och kollektivtrafik, gods och personbilar (tunnelbana/E4/20, pendeltåg/väg226, pendeltåg/väg73). Vägnätet är hårt belastat och trafiksäkerheten är låg.



Många av våra prioriterade satsningar är på väg att genomföras eller ingår i utbyggnadsförberedande planering. Södertörnskommunerna anser att fullföljandet av de satsningar som sedan länge ingått i den regionala planeringen behöver vara säkerställda innan fler nya satsningar och utbyggnadspaket sätts i verket i regionen. Detta gäller inte minst Tvärförbindelse Södertörn, som har en avgörande betydelse för hur väl regionen ska fungera på ett sammanhållet sätt.  



Utställningsförslaget innehåller något mer utvecklade riktlinjer och förhållningssätt för transportsystemet jämfört med samrådsförslaget. Trafikfrågorna berörs också i samband med klimatpåverkan och kring bebyggelsestruktur, men det är fortfarande svårt att få en samlad bild. Det gäller särskilt för den längre sikten 2030-2050. Utställningsförslaget konstaterar att trängseln på de centrala delarna av vägnätet inte kan byggas bort genom fler väginvesteringar utöver den struktur som är under genomförande. Detta får dock inte uppfattas som ett skäl för att låta investeringarna avstanna. Det finns fortfarande omfattande behov av investeringar för att effektivisera framkomligheten för kollektivtrafik och godstransporter och för åtgärder som avlastar den centrala kärnan.



Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt samhälle”.



Detaljeringsgraden riskerar det regionala kontraktet 

Utställningsförslaget har blivit väsentligt mer omfattande än samrådsförslaget och också mer detaljerat. Det gäller särskilt avsnitten om Regional struktur och Tematiska frågor som under rubrikerna Regionala förhållningssätt och Centrala ställningstaganden ger ytterligare anvisningar om vad bland andra kommunerna ska förhålla sig till. Det gäller till viss del också den detaljerade plankartan.

Huvuddelen av tilläggen är okontroversiella genom att överlappande lyfta fram inriktningar från lagstiftning och andra anvisningar från staten eller andra redan fungerande planer och strategier. Det kan gälla skrivningar som ”Den regionala cykelplanen ska användas som utgångspunkt för utbyggnad av regionala cykelstråk” eller ”Kommunerna ska samverka regionalt i VA-frågor”.



Men det finns också konkreta tillägg med mer direkt påverkan. Ett exempel är plankartan som pekar ut sjön Yngern i Nykvarns kommun som regional dricksvattentäkt. Det är ingen tvekan om att den regionala dricksvattenförsörjningen är av största vikt för hela Stockholmsregionen, särskilt med beaktande av den snabba befolkningsutvecklingen. Frågan om regionala reservvattentäkter utreds för närvarande av Länsstyrelsen, men utredningen är inte klar. Det är därför mycket förvånande att SLL föregår utredningen genom RUFS plankarta. Ett annat exempel kan vara Hemfosa i Haninge kommun samt Segersäng och Ösmo i Nynäshamns kommun, tre platser med god tillgång till kollektivtrafik där regeringens utredare för stora samlade exploateringar räknar med runt 20 000 nya bostäder. Utställningsförslaget markerar platserna som sekundära bebyggelselägen.



Den ökade detaljnivån i utställningsförslaget riskerar att leda till både övertolkningar och feltolkningar och därigenom urholka utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. Landstinget behöver överväga ytterligare vad i RUFS 2050 som bör läggas fast i ett antagandebeslut och vad som ska utgöra planeringsunderlag. 



RUFS 2050 behövs som regionens gemensamma kontrakt

Södertörnskommunerna anser att RUFS är en viktig plan, en utvecklingsplan som ska ange en inriktning för kommande beslut. Den är i strikt mening ingen genomförandeplan, men ska fungera så att gemensamma viljeinriktningar omsätts i aktiva och finansierade handlingar. Därför är det bra att kalla RUFS för ett gemensamt kontrakt – men det är avgörande hur aktörerna lever upp till det gemensamma kontraktet.

 

Utställningsförslaget med sina regionala prioriteringar, kompletterat med tydligare arbetsformer förankrade hos nyckelaktörer har bättre förutsättningar att mobilisera regionens aktörer för ett kraftfullare samarbete kring den regionala utvecklingen.



Det är fortsatt viktigt att RUFS inte uppfattas som ett ”kontrakt” enbart mellan landstinget och kommunerna. Förväntningarna på statens medverkan i frågor om infrastruktur, bostadsutveckling högre utbildning med mera, kan inte uttryckas nog tydligt. I de regionala prioriteringarna redovisas statliga verk och myndigheter som tydliga aktörer. Södertörnskommunerna uppfattar att det fortsatta regionala utvecklingsarbetet också på något sätt behöver fånga in statens bredare roll som part i kontraktet för att utveckla huvudstadsregionen.



Vi har en gemensam plan – och behöver tala om det

Processerna för att förverkliga RUFS intentioner är synnerligen väsentliga. Det krävs ett ständigt pågående förankrings- och mobiliseringsarbete för att inte tappa mål och struktur ur sikte, det vill säga en ständig kommunikation kring planen.





För Södertörnskommunerna: 

 

Daniel Dronjak 
Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge 

 

Boel Godner
Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje

 

Lennart Kalderén
Ordförande i kommunstyrelsen i Salem

 

Patrik Isestad
Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn

 

Fredrik Saweståhl
Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö

Meeri Wasberg
Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge 

 

Bob Wållberg

Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn

 

Ebba Östlin
Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka 
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Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss från Stockholms läns landsting	


Kommunstyrelsens beslut

1. Skrivelse enligt kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2017 godkänns och överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss; Utställning av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 20502.        

2. Gemensamt Södertörnsyttrande daterat 29 september 2017 godkänns och överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss; Utställning av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.


Sammanfattning

Huddinge kommun har fått utställningsversionen av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av Stockholms läns landsting (SLL). Stockholms läns landsting önskar svar senast 3 november 2017.



RUFS ses som regionens gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för regionen. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. 

Huddinge avger svar som utgör komplement till det södertörnsgemensamma varför de med fördel läses tillsammans.



Nedan sammanfattas synpunkterna i Huddinge kommuns yttrande:



•	Planen har förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. på grund av den tillkommande plankartan men också genom att målstrukturen och kopplingen till genomförandet har stärkts och blivit mer sammanhållen.



•	Kommunen ser kopplingen till den regionala klimatfärdplanen som remissats samtidigt och ställer sig frågande till huruvida klimatmålen uppnås genom de åtgärder som föreslagits.



•	Utmaningen om att skapa en inkluderande region behöver få bättre genomslag i delmål och regionala prioriteringar. Det behöver bli ett ökat fokus på bostadsvariation samt styrning och uppföljning på delområden i länets alla kommuner behöver utvecklas.



•	Den rumsliga strukturen är delvis överensstämmande med Huddinges översiktsplan. Dock bör bebyggelseutvecklingen längs med Spårväg syd tydliggöras, 
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framförallt den nya stadsdelen i Glömstadalen. Ett par mindre justeringar beskrivs också i yttrandet samt att RUFS pekar ut en ny energianläggning på Sofielund.  



•	I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge kommun har slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet av Spårväg syd, vilket innebär att kommunen planerar för en högre utbyggnadstakt än vad som anges i dessa tabeller med ca 1250 bostäder per år till 2030. Den högre utbyggnadstakten baseras på en planering för 20000 bostäder  till 2030 i kommunen som helhet, med 18500 inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar därmed ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter därmed att såväl stat som landsting skapar förutsättningar för att genomföra detta åtagande.



•	Kommunen anser att det saknas tydliga mål och regionala prioriteringar kopplat till att stötta en balans i regionen avseende näringslivsutvecklingen. Bostadsutveckling sker i stort nu i södra regionhalvan, men fortfarande är huvuddelen av arbetsplatserna belägna på norra sidan, något som får konsekvenser både för resande- och transportbehovet likväl som tillgången till arbete.



•	Kommunens stadsutveckling planeras i huvudsak kollektivtrafiknära och till de regionala stadskärnorna, Huddinge centrum, i Spårväg syds influensområde samt till de östra kommundelarna. Detta behöver i delar förtydligas i plankartan.



Nedan sammanfattas synpunkterna från det Södertörnsgemensamma yttrandet:



•	Strukturen i planen har tydliggjorts och stärkts, men vidareutveckling behövs av delmål och regionala prioriteringar för att få bättre handlingskraft. Dock har planen blivit betydligt mer omfattande sedan samrådet och den ökade detaljeringsgraden riskerar att urholka utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. 



•	Behovet av en tydligare trafikstrategi fram till 2050 för att åstadkomma en förbättrad tillgänglighet till Arlanda, tillgänglighet mellan de regionala stadskärnorna och inte minst avseende godshantering i samband med utvecklingen av Norvik. Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt samhälle”.



•	Södertörnskommunerna anser att fullföljandet av de satsningar som sedan länge ingått i den regionala planeringen behöver vara säkerställda innan fler nya satsningar och utbyggnadspaket sätts i verket i regionen. Detta gäller inte minst Tvärförbindelse Södertörn, som har en avgörande betydelse för hur väl regionen ska fungera på ett sammanhållet sätt.

  

•	RUFS 2050 behöver i delmålen och de regionala prioriteringarna innehålla en tydligare inriktning för regionens kompetensförsörjning, där kompetensutveckling för 
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flyktingar, strukturell diskriminering på arbetsmarknaden och skolgången för barn och unga är viktiga delar.



Ärendet har skickats på remiss internt i kommunen och svar har inkommit från alla nämnder utom Kultur och utbildningsförvaltningen som lämnat tjänsteskrivelse.


Överläggning

I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP), Nujin Alacabek Darwcih (V) och Malin Danielsson (L).


Härefter förklaras överläggningen avslutad.


Protokollsanteckningar

Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP), Nujin Alacabek Darwcih (V) anmäler vardera protokollsanteckningar.


Beslutet delges

Stockholms läns landsting












PROTOKOLLSUTDRAGKOMMUNSTYRELSEN


Sammanträdesdatum Paragraf


Kommunstyrelsen 25 oktober 2017 § 33


Diarienummer KS-2017/1641.109


Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss från 
Stockholms läns landsting


Kommunstyrelsens beslut
1. Skrivelse enligt kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 29 
september 2017 godkänns och överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på 
remiss; Utställning av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 20502.        


2. Gemensamt Södertörnsyttrande daterat 29 september 2017 godkänns och 
överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss; Utställning av nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.


Sammanfattning
Huddinge kommun har fått utställningsversionen av nästa regionala utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av Stockholms läns landsting (SLL). 
Stockholms läns landsting önskar svar senast 3 november 2017.


RUFS ses som regionens gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga 
riktningen för regionen. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en 
utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. 
Huddinge avger svar som utgör komplement till det södertörnsgemensamma varför 
de med fördel läses tillsammans.


Nedan sammanfattas synpunkterna i Huddinge kommuns yttrande:


• Planen har förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. på grund av den tillkommande 
plankartan men också genom att målstrukturen och kopplingen till genomförandet har 
stärkts och blivit mer sammanhållen.


• Kommunen ser kopplingen till den regionala klimatfärdplanen som remissats 
samtidigt och ställer sig frågande till huruvida klimatmålen uppnås genom de åtgärder 
som föreslagits.


• Utmaningen om att skapa en inkluderande region behöver få bättre genomslag i 
delmål och regionala prioriteringar. Det behöver bli ett ökat fokus på bostadsvariation 
samt styrning och uppföljning på delområden i länets alla kommuner behöver 
utvecklas.


• Den rumsliga strukturen är delvis överensstämmande med Huddinges 
översiktsplan. Dock bör bebyggelseutvecklingen längs med Spårväg syd tydliggöras, 
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framförallt den nya stadsdelen i Glömstadalen. Ett par mindre justeringar beskrivs 
också i yttrandet samt att RUFS pekar ut en ny energianläggning på Sofielund.  


• I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge kommun har 
slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet av Spårväg syd, vilket 
innebär att kommunen planerar för en högre utbyggnadstakt än vad som anges i dessa 
tabeller med ca 1250 bostäder per år till 2030. Den högre utbyggnadstakten baseras 
på en planering för 20000 bostäder  till 2030 i kommunen som helhet, med 18500 
inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar därmed ett stort ansvar 
för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter därmed att såväl stat som landsting 
skapar förutsättningar för att genomföra detta åtagande.


• Kommunen anser att det saknas tydliga mål och regionala prioriteringar kopplat till 
att stötta en balans i regionen avseende näringslivsutvecklingen. Bostadsutveckling 
sker i stort nu i södra regionhalvan, men fortfarande är huvuddelen av arbetsplatserna 
belägna på norra sidan, något som får konsekvenser både för resande- och 
transportbehovet likväl som tillgången till arbete.


• Kommunens stadsutveckling planeras i huvudsak kollektivtrafiknära och till de 
regionala stadskärnorna, Huddinge centrum, i Spårväg syds influensområde samt till 
de östra kommundelarna. Detta behöver i delar förtydligas i plankartan.


Nedan sammanfattas synpunkterna från det Södertörnsgemensamma yttrandet:


• Strukturen i planen har tydliggjorts och stärkts, men vidareutveckling behövs av 
delmål och regionala prioriteringar för att få bättre handlingskraft. Dock har planen 
blivit betydligt mer omfattande sedan samrådet och den ökade detaljeringsgraden 
riskerar att urholka utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. 


• Behovet av en tydligare trafikstrategi fram till 2050 för att åstadkomma en 
förbättrad tillgänglighet till Arlanda, tillgänglighet mellan de regionala stadskärnorna 
och inte minst avseende godshantering i samband med utvecklingen av Norvik. 
Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram inom 
ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt samhälle”.


• Södertörnskommunerna anser att fullföljandet av de satsningar som sedan länge 
ingått i den regionala planeringen behöver vara säkerställda innan fler nya satsningar 
och utbyggnadspaket sätts i verket i regionen. Detta gäller inte minst Tvärförbindelse 
Södertörn, som har en avgörande betydelse för hur väl regionen ska fungera på ett 
sammanhållet sätt.
  
• RUFS 2050 behöver i delmålen och de regionala prioriteringarna innehålla en 
tydligare inriktning för regionens kompetensförsörjning, där kompetensutveckling för 
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flyktingar, strukturell diskriminering på arbetsmarknaden och skolgången för barn 
och unga är viktiga delar.


Ärendet har skickats på remiss internt i kommunen och svar har inkommit från alla 
nämnder utom Kultur och utbildningsförvaltningen som lämnat tjänsteskrivelse.


Överläggning
I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP), Nujin Alacabek 
Darwcih (V) och Malin Danielsson (L).


Härefter förklaras överläggningen avslutad.


Protokollsanteckningar
Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP), Nujin Alacabek Darwcih (V) anmäler 
vardera protokollsanteckningar.


Beslutet delges
Stockholms läns landsting





		Kommunstyrelsens beslut

		1. Skrivelse enligt kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2017 godkänns och överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss; Utställning av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 20502.

		2. Gemensamt Södertörnsyttrande daterat 29 september 2017 godkänns och överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss; Utställning av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

		Sammanfattning

		Överläggning

		Protokollsanteckningar

		Beslutet delges








































		

		Kommunstyrelsens förvaltning

		DATUM

		REFERENS

		SIDA



		

		

		2017-09-29

		KS-2017/1641.109

		1 (8)



		

		

		ERT DATUM

		ER REFERENS



		

		

		2017-11-03

		TRN 2017-0052



		HANDLÄGGARE

Sara Nordenskjöld
Sara.Nordenskjold@huddinge.se

		Stockholms läns landsting

registrator.trf@sll.se





	

		

		Kommunstyrelsens förvaltning

		DATUM

		REFERENS

		SIDA



		

		

		2017-09-29

		KS-2017/1641.109

		8 (8)



		

		

		ERT DATUM

		ER REFERENS



		

		

		

		







Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss från Stockholms läns landsting

Inledning

Huddinge kommun lämnar yttrande över utställningsförslaget av RUFS 2050 genom denna skrivelse samt bifogat Södertörnsgemensamt yttrande. Det egna yttrandet utgörs av tillägg utöver det Södertörnsgemensamma yttrandet, så de läses med fördel tillsammans.



Huddinge kommuns synpunkter i sammanfattning 

Huddinge kommun anser att planen förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. på grund av den tillkommande plankartan men också att målstrukturen och kopplingen till genomförandet har stärkts och blivit mer sammanhållen.

De stora synpunkterna rör framförallt kopplingen till den regionala klimatfärdplanen som remissas samtidigt och huruvida man faktiskt uppnår klimatmålen genom de åtgärder som föreslagits, samt att utmaningen om att skapa en inkluderande region behöver få bättre genomslag i delmål och regionala prioriteringar.

Den rumsliga strukturen är i huvudsak överensstämmande med Huddinges översiktsplan, med undantag för ett par mindre justeringar som beskrivs i yttrandet samt att RUFS pekar ut ett planerat kraftvärmeverk på Sofielund. Enligt vad kommunen erfar så är det en felskrivning i RUFS där det istället bör stå att det är en potentiell ny plats. Kraftvärmeverket finns inte i kommunens översiktsplan och har heller inte samråtts med kommunen, och ytterligare utredning behövs innan kommunen kan ta ställning. 

I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge kommun har slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet av Spårväg syd, vilket innebär att kommunen planerar för en högre utbyggnadstakt än vad som anges i dessa tabeller. Den högre utbyggnadstakten baseras på en planering för 20000 bostäder till 2030 i kommunen som helhet, med 18500 inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar därmed ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter därmed att såväl stat som landsting skapar förutsättningar för att genomföra detta åtagande.  

Utöver detta består yttrandet i behovet av ett antal förtydliganden.

Övergripande synpunkter på förslaget till RUFS 2050

Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet men vill tillägga följande:



Huddinge kommun anser att planen i stora delar har tydliggjorts sedan samrådsskedet och att många av de synpunkter som då framfördes har tillgodosetts. Det är positivt att det nu finns en plankarta som tillhör handlingen. Det finns dock fortfarande förbättringspotential i planen, framförallt avseende tydligheten och genomförandet av planen samt hur man hanterat frågan kring att uppnå en sammanhållen region, dvs. de sociala hållbarhetsperspektiven i planen. Det senare utvecklas i ett eget avsnitt längre ned i yttrandet.

Den regionala utvecklingsplanen kopplar till andra pågående processer och dokument. Exempelvis är klimatfärdplanen ute på samtida remiss samtidigt som RUFS 2050. Det är inte uppenbart hur klimatfärdplanen har påverkat den regionala utvecklingsplanen mer än att ett par delmål är samstämmiga. Därför finns också anledning att fundera på om riktningen är tillräckligt tydlig för att uppnå klimatmålen.

Huddinge kommun bidrar till förverkligandet av den regionala 

utvecklingsplanen

Huddinge kommun är den näst största kommunen i Stockholm län och växer starkt. I kommunen finns två regionala kärnor finns utpekade i RUFS 2050 – Kungens Kurva/Skärholmen och Flemingsberg, se beskrivningar i det Södertörnsgemensamma yttrandet. Kommunens stadsutveckling planeras framförallt till dessa regionala stadskärnor, Huddinge centrum, samt i Spårväg syds influensområde. Dessutom planerar kommunen för vidare stadsutveckling i kommunens östra kommundelar i närhet till spårstation.  



Kommunen har höga ambitioner för ökat bostadsbyggande för att möta regionens bostadsbehov och har under året slutit avtal inom Sverigeförhandlingen avseende genomförandet av Spårväg Syd, ett antal cykelsatsningar samt 18500 bostäder fram till 2035. I tabellen av bostadstillskott per kommun anges att Huddinge i hög-scenariot behöver bidra med 750 bostäder per år till 2030 samt 700 bostäder per år till 2050. I och med Sverigeförhandlingen planerar kommunen för en högre utbyggnadstakt än detta, med ca 1250 bostäder per år till 2030. Kommunen tar därmed ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter därmed att såväl stat som landsting skapar förutsättningar för att genomföra detta åtagande.



Mål, delmål och åtgärder – principiellt sett bättre nu 

Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet men vill tillägga följande:



Delmålen behöver svara tydligare mot utmaningen att stärka inkluderingen och att skapa en sammanhållen region, detta utvecklas nedan under avsnittet om socialt hållbar utveckling. 

Den rumsliga strukturen – håll i och håll ut

Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet men vill tillägga följande:



Kommunen ser positivt på att de två strukturbilderna som var del av samrådsversionen nu ersatts av en plankarta. Plankartan liknar den i RUFS 2010 och den regionalt prioriterade bebyggelseutvecklingen stämmer delvis överens med kommunens översiktsplan. Kommunen anser dock att bebyggelseutvecklingen längs Spårväg syds sträckning bör lyftas tydligare. Minst bör den nya stadsdelen i Glömstadalen kategoriseras som ”strategiskt stadsutvecklingsläge”, och även Vårby bör få en sådan klassificering. Kommunen planerar för kraftig bebyggelseutveckling utmed Spårväg syds sträckning och i kollektivtrafiknära lägen, vilket bör synas tydligare i plankartan. 



Avsnittet inleds med den övergripande rumsliga inriktningen för östra Mellansverige till skillnad från samrådsförslaget där detta låg separat. Strukturen över Östra Mellansverige ger en bra utgångspunkt för att se Stockholmsregionen i en helhet som tydliggör kopplingen mellan södra Stockholm och kringliggande län. 



I beskrivningen av Flemingsberg och de regionala kärnorna, bl.a. på sid 165 vill Huddinge kommun lyfta fram betydelsen av att utveckla ett samlande stadscentrum med urbana kvaliteter invid Flemingsbergs station för att binda samman och stärka stadskärnan till en attraktiv bostads-, student- och etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv. Benämningen av Tvärförbindelse Södertörn anges felaktigt till Södertörnsleden som är ett gammalt namn och avser en annan typ av investering.



En nyhet i RUFS 2050 jämfört med nu gällande regional utvecklingsplan är att man på kartan över energiproduktion på sid 176 pekar ut ett planerat nytt kraftvärmeverk på Sofielund. Detta är inte i enlighet med kommunens översiktsplan och har heller inte diskuterats med kommunen. Kommunen har blivit varse att det är en felaktighet i RUFS, och att det bör anges som en ”potentiell” plats snarare än planerad. Kommunen kan inte ta ställning till ett nytt kraftvärmeverk utan vidare utredning. 

Vad gäller grönstrukturen så har landstinget i de områden som klassificeras som primära bebyggelseområden på plankartan inte illustrerat den viktiga kopplingen mellan Gömmarens naturreservat, Vårbystranden, Korpbergets biotopskyddsområde samt Sätraskogens naturreservat. Områdena är angivna som bevarandeområde i Huddinge kommuns översiktsplan vilket innebär att de ska ges ett långsiktigt skydd. Även Drevvikens naturreservat i Trångsund är markerat som ett sekundärt bebyggelseläge vilket inte överensstämmer med naturreservatet eller med Huddinge kommuns översiktsplan. I definitionen av ”primära bebyggelselägen” uppges att dessa bebyggelselägen kan innehålla skyddade områden. Kommunen anser att formuleringen skapar förvirring angående den framtida markanvändningen och bör därför förtydligas. 

I plankartan har förhållningssätt inkluderats avseende grönstrukturen och att exploatering på jordbruksmark bör undvikas, ”särskilt åkermark klass 3-5 och naturbetesmark”. Kommunen konstaterar att tidigare nämnda naturtyper bara är två av många värdefulla naturtyper, exempelvis nyckelbiotoper och höga naturvärden i skogsmark. Kommunen föreslår därför en vidare formulerad punktsats om att hänsyn bör tas till skyddsvärd natur oavsett naturtyp inom samtliga markanvändningsområden.

Förtätning är ett genomgående tema i RUFS och stämmer också väl överens med Huddinges översiktsplan. Dock finns ett antal målkonflikter i samband med förtätning som tydligare skulle kunna lyftas i planen. Exempelvis skulle en fingervisning av vad man anser vara ”tät stadsbebyggelse” samt att belysa målkonflikter exempelvis avseende grönstruktur eller vistelseytor för barn och unga.



Vi vill se en tydligare trafikstrategi i Stockholmsregionen

Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet men vill tillägga följande:



Huddinge kommun instämmer i de identifierade regionala behoven, men anser att behov kopplat till de regionala cykelstråken behöver tilläggas listan.

Kommunen tycker att utpekandet av regionala bytespunkter är intressant, men att en definition saknas och bör tilläggas. De regionala förhållningssätten är välformulerade och särskilt bra att man lyfter framkomligheten för den vägbundna kollektivtrafiken samt betydelsen av parkeringsutbud och reglering av detta för att åstadkomma en hållbar mobilitet. 

Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen och nå de regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i regionen skapar ett robustare transportsystem som bättre tål störningar. 

Med utvecklade regionala stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i regionen bättre fördelade och kapaciteten i transportsystemet blir bättre utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgängligheten till viktiga målpunkter blir bättre. Kommunen ser därför positivt på att beslutade satsningar är utpekade i plan såsom Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd, samt att tillgänglighetsbehov är utpekat mellan de regionala stadskärnorna. Dock finns inte stomnätet utpekat mellan de regionala stadskärnorna på norra och södra sidan, vilket bör göras. Stomnätet på karta 14 (s 84) är utritat som att det inte går in i Flemingsberg utan passerar strax utanför, något kommunen inte anser är förenligt med varken kommunens önskan eller stomnätsplanens intentioner.



Kollektivtrafiken är av särskild vikt i klimatomställningen och kommunen välkomnar en utveckling av kollektivtrafiksystemet till ett snabbare, tätare, mer attraktivt och pålitligt resealternativ. Användningen av kollektivtrafiken behöver öka för att bidra till att dämpa biltrafikens utveckling. Målsättningen i RUFS 2050 om att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med fem procentenheter till år 2030 jämfört med idag tror Huddinge kommun inte är tillräcklig för att nå uppsatta klimatmål. Kommunen instämmer i behovet av kompletterande ekonomiska styrmedel samt samlokalisering av bebyggelse och kollektivtrafik. 


Detaljeringsgraden riskerar det regionala kontraktet 

Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet.



RUFS 2050 behövs som regionens gemensamma kontrakt

Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet.



Stöd en näringsutveckling för en region i balans

Huddinge kommun anser att beskrivningarna av näringslivet, kompetensförsörjning och godshantering utvecklats sedan samrådsförslaget. Det är viktigt att näringslivet i regionen är diversifierat och har såväl spets som bredd för att stärka konkurrenskraft och social hållbarhet

Dock saknas tydliga mål och regionala prioriteringar kopplat till att stötta en balans i regionen avseende näringslivsutvecklingen, främst kontorsmarknaden. Bostadsutveckling sker i stort nu i södra regionhalvan, men fortfarande är huvuddelen av arbetsplatserna belägna på norra sidan, något som får konsekvenser både för resande- och transportbehovet likväl som tillgången till arbete. Huddinge arbetar aktivt för att förändra detta och ser positiva initiativ även från andra Södertörnskommuner och Stockholm. Dock behöver denna fråga tydligare adresseras i den regionala utvecklingsplanen i såväl mål och uppföljningsbara delmål som regionala prioriteringar och därmed leda till att planerade infrastrukturobjekt prioriteras i genomförandet.

Även teknisk försörjning och andra samhällsfunktioner som godstransporter och citylogistik samt masshantering lyfts vilka är väsentliga frågor när regionen växer och det är bra att lyfta dessa utmaningar. Detta är särskilt relevant för Södertörn i och med det förestående öppnandet av Norvik samtidigt som Tvärförbindelse Södertörn är underfinansierad i det liggande förslaget till nationell plan.

SLL omnämner även vikten av ett omland till centrala delar för att kunna stärka ett diversifierat utbud t ex av varor och tjänster. I det sammanhanget kunde även målkonflikten där näringsliv som inte direkt kan kombineras med bostäder ha uppmärksammats ytterligare. Kommunens erfarenhet är att många branscher som kan vara direkt kopplade, och nödvändiga, för övrig utveckling och/eller svara för viktiga samhällsfunktioner, har svårigheter att hitta lokaliseringsmöjligheter i regionen idag.



På sid 91 pekas fem strategiska lägen för materialterminaler ut relativt schematiskt. Kommunen tycker det är bra att frågan adresseras men anser att den behöver föras i en bredare diskussion om massahantering. Exempelvis undrar kommunen varför just fem stycken platser pekats ut. 



Socialt hållbar utveckling

Huddinge kommun anser att det som är beskrivet under utmaningar och inte minst det tematiska kapitlet om social sammanhållning, trygghet och tillit är väl beskrivet och omfattar problematiken bra med en alltmer fragmentiserad region. Dock saknas en beskrivning om det nära sambandet mellan bostadsammansättning och segregation, något där forskningen visar på just detta. Samhällsinstanser kan påverka boendesegregationen genom väl planerad lokalisering och utformning av nya bostäder, förändringar av det befintliga bostadsbeståndet och förmedling av lägenheter. För att minska segregationen och öka variationen behöver bostadsområden kompletteras med sådana bostadsstorlekar, upplåtelseformer och hustyper som det råder brist på̊ i respektive område. 



Huddinge kommun anser också att tydligare skrivningar behövs om behovet av kunskap om medborgares olika erfarenheter, behov och förutsättningar utifrån till exempel kön och olika funktionsförmågor. Det är viktig fakta i analys av regionens möjligheter till social sammanhållning, trygghet och tillit. Som också beskrivs i RUFS är exempelvis invånare med funktionsvariationer en grupp som ofta har svagare anknytning till såväl arbetsmarknad som bostadsmarknad och där regional samverkan behövs.



Kommunen ser att frågorna om social sammanhållning inte getts tillräckligt genomslag i mål och förslag på åtgärder och förhållningssätt, inte minst vad gäller bostadsvariation. De ”regionala förhållningssätt” som beskrivs i kapitlet är till stora delar lokala. Enbart i ett av delmålen beskrivs hur skillnaden mellan länets olika kommuner ska minska, nämligen i fråga om gymnasieexamen. Detta är ett viktigt perspektiv, men behöver kompletteras med fler. Exempelvis saknas tydliga mål och förslag på åtgärder för ökad bostadsvariation.

Huddinge föreslår därför att RUFS 2050 kompletteras med beskrivning av vikten gällande bostadsvariation för sammanhållning under delmål 1 ”En tillgänglig region med god livsmiljö”. Detta behöver kopplas med delmål för 2030, förslagsvis att ”22 000 bostäderna behöver tillkomma och bidra till bostadsvariation i länets alla delar.” Huddinge anser i linje med detta att i den regionala prioriteringen att under målområdet ”En tillgänglig region med god livsmiljö” ska prioriteringen vara ”öka bostadsbyggande och skapa bostadsvariation och attraktiva livsmiljöer”. 

Huddinge vill också trycka på vikten av att sätta mål och följa upp på basområdesnivå för att lyckas med att minska segregation. På samma sätt som mått behöver delas upp på kön när det är relevant, så behöver mått för bostäder, medellivslängd, förvärvsfrekvens och andel gymnasieelever med gymnasieexamen synliggöras för basområden i länet, för att bli effektivt.

Huddinge har under flera år arbetat med denna form av styrning ”Jämlik styrning” och har tagit fram stödverktyg som ”Handbok för jämlikhetsanalyser” samt ”Södertörnsanalysen”, som visualiserar statistik på basområden och kön. 

Övriga synpunkter

Huddinge kommun anser att beskrivningarna av näringslivet, kompetensförsörjning och godshantering utvecklats sedan samrådsförslaget. Det är viktigt att näringslivet i regionen är diversifierat och har såväl spets som bredd för att stärka konkurrenskraft och social hållbarhet

Även teknisk försörjning och andra samhällsfunktioner som godstransporter och citylogistik samt masshantering lyfts vilka är väsentliga frågor när regionen växer och det är bra att lyfta dessa utmaningar. Detta är särskilt relevant för Södertörn i och med det förestående öppnandet av Norvik samtidigt som Tvärförbindelse Södertörn är underfinansierad i det liggande förslaget till nationell plan.

SLL omnämner även vikten av ett omland till centrala delar för att kunna stärka ett diversifierat utbud t ex av varor och tjänster. I det sammanhanget kunde även målkonflikten där näringsliv som inte direkt kan kombineras med bostäder ha uppmärksammats ytterligare. Kommunens erfarenhet är att många branscher som kan vara direkt kopplade, och nödvändiga, för övrig utveckling och/eller svara för viktiga samhällsfunktioner, har svårigheter att hitta lokaliseringsmöjligheter i regionen idag.



På sid 91 pekas fem strategiska lägen för materialterminaler ut relativt schematiskt. Kommunen tycker det är bra att frågan adresseras men anser att den behöver föras i en bredare diskussion om massahantering. Exempelvis undrar kommunen varför just fem stycken platser pekats ut. 



Det framgår inte alltid om planen medvetet prioriterat vissa aspekter och därmed prioriterat bort andra. Exempelvis i det tematiska kapitlet om miljö och folkhälsa omnämns specifikt buller, luftkvalitet och UV-strålning, men det framgår inte varför landstinget valt just dessa aspekter. Om det är ett medvetet urval bör det beskrivas och i annat fall kompletteras med ytterligare frågor såsom exempelvis gifter och kemikalier, radon och elektromagnetisk strålning. På samma sätt har SLL under det tematiska kapitlet om Hav, sjöar och vattendrag lyft fram några specifika källor till utsläpp, men det framgår inte varför man valt just dessa. Kommunen anser att enskilda avlopp bör lyftas som en viktig utsläppskälla att minska. 



Huddinge kommun anser att ställningstagandena kring kultur kan tydliggöras och stärkas för att bättre svara mot övriga delar av dokumentet.



Under det tematiska kapitlet om klimatanpassning bör de regionala förhållningssätten i högre utsträckning uttryckas som ska-krav istället för bör-krav då man enligt PBL och MB kan ställa krav när översvämningsrisk och föroreningsrisker föreligger. 



Det behövs en översyn av kartorna i planen då de ibland är svårlästa på grund av storlek eller orienterbarhet (exempelvis utan kommungränser) och svårtolkade. Som exempel är karta 8 över jordbruksmarken svårläst och utan förklaring av kategoriseringen. Det framgår inte heller tydligt på vissa av kartorna om de avser nuläge eller ett önskat läge.



Vi har en gemensam plan – och behöver tala om det

Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet.



Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 25 oktober 2017 (protokollsutdrag bifogas).



HUDDINGE KOMMUN







Daniel Dronjak 
Kommunstyrelsens ordförande
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Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss från 
Stockholms läns landsting
Inledning
Huddinge kommun lämnar yttrande över utställningsförslaget av RUFS 2050 
genom denna skrivelse samt bifogat Södertörnsgemensamt yttrande. Det egna 
yttrandet utgörs av tillägg utöver det Södertörnsgemensamma yttrandet, så de 
läses med fördel tillsammans.


Huddinge kommuns synpunkter i sammanfattning 
Huddinge kommun anser att planen förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. 
på grund av den tillkommande plankartan men också att målstrukturen och 
kopplingen till genomförandet har stärkts och blivit mer sammanhållen.


De stora synpunkterna rör framförallt kopplingen till den regionala 
klimatfärdplanen som remissas samtidigt och huruvida man faktiskt uppnår 
klimatmålen genom de åtgärder som föreslagits, samt att utmaningen om att 
skapa en inkluderande region behöver få bättre genomslag i delmål och 
regionala prioriteringar.


Den rumsliga strukturen är i huvudsak överensstämmande med Huddinges 
översiktsplan, med undantag för ett par mindre justeringar som beskrivs i 
yttrandet samt att RUFS pekar ut ett planerat kraftvärmeverk på Sofielund. 
Enligt vad kommunen erfar så är det en felskrivning i RUFS där det istället 
bör stå att det är en potentiell ny plats. Kraftvärmeverket finns inte i 
kommunens översiktsplan och har heller inte samråtts med kommunen, och 
ytterligare utredning behövs innan kommunen kan ta ställning. 


I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge kommun 
har slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet av Spårväg syd, 
vilket innebär att kommunen planerar för en högre utbyggnadstakt än vad 
som anges i dessa tabeller. Den högre utbyggnadstakten baseras på en 
planering för 20000 bostäder till 2030 i kommunen som helhet, med 18500 
inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar därmed ett stort 
ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter därmed att såväl stat 
som landsting skapar förutsättningar för att genomföra detta åtagande.  
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Utöver detta består yttrandet i behovet av ett antal förtydliganden.


Övergripande synpunkter på förslaget till RUFS 2050
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet 
men vill tillägga följande:


Huddinge kommun anser att planen i stora delar har tydliggjorts sedan 
samrådsskedet och att många av de synpunkter som då framfördes har 
tillgodosetts. Det är positivt att det nu finns en plankarta som tillhör 
handlingen. Det finns dock fortfarande förbättringspotential i planen, 
framförallt avseende tydligheten och genomförandet av planen samt hur man 
hanterat frågan kring att uppnå en sammanhållen region, dvs. de sociala 
hållbarhetsperspektiven i planen. Det senare utvecklas i ett eget avsnitt längre 
ned i yttrandet.


Den regionala utvecklingsplanen kopplar till andra pågående processer och 
dokument. Exempelvis är klimatfärdplanen ute på samtida remiss samtidigt 
som RUFS 2050. Det är inte uppenbart hur klimatfärdplanen har påverkat den 
regionala utvecklingsplanen mer än att ett par delmål är samstämmiga. Därför 
finns också anledning att fundera på om riktningen är tillräckligt tydlig för att 
uppnå klimatmålen.


Huddinge kommun bidrar till förverkligandet av den regionala 
utvecklingsplanen
Huddinge kommun är den näst största kommunen i Stockholm län och växer 
starkt. I kommunen finns två regionala kärnor finns utpekade i RUFS 2050 – 
Kungens Kurva/Skärholmen och Flemingsberg, se beskrivningar i det 
Södertörnsgemensamma yttrandet. Kommunens stadsutveckling planeras 
framförallt till dessa regionala stadskärnor, Huddinge centrum, samt i 
Spårväg syds influensområde. Dessutom planerar kommunen för vidare 
stadsutveckling i kommunens östra kommundelar i närhet till spårstation.  


Kommunen har höga ambitioner för ökat bostadsbyggande för att möta 
regionens bostadsbehov och har under året slutit avtal inom 
Sverigeförhandlingen avseende genomförandet av Spårväg Syd, ett antal 
cykelsatsningar samt 18500 bostäder fram till 2035. I tabellen av 
bostadstillskott per kommun anges att Huddinge i hög-scenariot behöver 
bidra med 750 bostäder per år till 2030 samt 700 bostäder per år till 2050. I 
och med Sverigeförhandlingen planerar kommunen för en högre 
utbyggnadstakt än detta, med ca 1250 bostäder per år till 2030. Kommunen 
tar därmed ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter 
därmed att såväl stat som landsting skapar förutsättningar för att genomföra 
detta åtagande.
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Mål, delmål och åtgärder – principiellt sett bättre nu 
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet 
men vill tillägga följande:


Delmålen behöver svara tydligare mot utmaningen att stärka inkluderingen 
och att skapa en sammanhållen region, detta utvecklas nedan under avsnittet 
om socialt hållbar utveckling. 


Den rumsliga strukturen – håll i och håll ut
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet 
men vill tillägga följande:


Kommunen ser positivt på att de två strukturbilderna som var del av 
samrådsversionen nu ersatts av en plankarta. Plankartan liknar den i RUFS 
2010 och den regionalt prioriterade bebyggelseutvecklingen stämmer delvis 
överens med kommunens översiktsplan. Kommunen anser dock att 
bebyggelseutvecklingen längs Spårväg syds sträckning bör lyftas tydligare. 
Minst bör den nya stadsdelen i Glömstadalen kategoriseras som ”strategiskt 
stadsutvecklingsläge”, och även Vårby bör få en sådan klassificering. 
Kommunen planerar för kraftig bebyggelseutveckling utmed Spårväg syds 
sträckning och i kollektivtrafiknära lägen, vilket bör synas tydligare i 
plankartan. 


Avsnittet inleds med den övergripande rumsliga inriktningen för östra 
Mellansverige till skillnad från samrådsförslaget där detta låg separat. 
Strukturen över Östra Mellansverige ger en bra utgångspunkt för att se 
Stockholmsregionen i en helhet som tydliggör kopplingen mellan södra 
Stockholm och kringliggande län. 


I beskrivningen av Flemingsberg och de regionala kärnorna, bl.a. på sid 165 
vill Huddinge kommun lyfta fram betydelsen av att utveckla ett samlande 
stadscentrum med urbana kvaliteter invid Flemingsbergs station för att binda 
samman och stärka stadskärnan till en attraktiv bostads-, student- och 
etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv. Benämningen av 
Tvärförbindelse Södertörn anges felaktigt till Södertörnsleden som är ett 
gammalt namn och avser en annan typ av investering.


En nyhet i RUFS 2050 jämfört med nu gällande regional utvecklingsplan är 
att man på kartan över energiproduktion på sid 176 pekar ut ett planerat nytt 
kraftvärmeverk på Sofielund. Detta är inte i enlighet med kommunens 
översiktsplan och har heller inte diskuterats med kommunen. Kommunen har 
blivit varse att det är en felaktighet i RUFS, och att det bör anges som en 
”potentiell” plats snarare än planerad. Kommunen kan inte ta ställning till ett 
nytt kraftvärmeverk utan vidare utredning. 
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Vad gäller grönstrukturen så har landstinget i de områden som klassificeras 
som primära bebyggelseområden på plankartan inte illustrerat den viktiga 
kopplingen mellan Gömmarens naturreservat, Vårbystranden, Korpbergets 
biotopskyddsområde samt Sätraskogens naturreservat. Områdena är angivna 
som bevarandeområde i Huddinge kommuns översiktsplan vilket innebär att 
de ska ges ett långsiktigt skydd. Även Drevvikens naturreservat i Trångsund 
är markerat som ett sekundärt bebyggelseläge vilket inte överensstämmer 
med naturreservatet eller med Huddinge kommuns översiktsplan. I 
definitionen av ”primära bebyggelselägen” uppges att dessa bebyggelselägen 
kan innehålla skyddade områden. Kommunen anser att formuleringen skapar 
förvirring angående den framtida markanvändningen och bör därför 
förtydligas. 
I plankartan har förhållningssätt inkluderats avseende grönstrukturen och att 
exploatering på jordbruksmark bör undvikas, ”särskilt åkermark klass 3-5 och 
naturbetesmark”. Kommunen konstaterar att tidigare nämnda naturtyper bara 
är två av många värdefulla naturtyper, exempelvis nyckelbiotoper och höga 
naturvärden i skogsmark. Kommunen föreslår därför en vidare formulerad 
punktsats om att hänsyn bör tas till skyddsvärd natur oavsett naturtyp inom 
samtliga markanvändningsområden.
Förtätning är ett genomgående tema i RUFS och stämmer också väl överens 
med Huddinges översiktsplan. Dock finns ett antal målkonflikter i samband 
med förtätning som tydligare skulle kunna lyftas i planen. Exempelvis skulle 
en fingervisning av vad man anser vara ”tät stadsbebyggelse” samt att belysa 
målkonflikter exempelvis avseende grönstruktur eller vistelseytor för barn 
och unga.


Vi vill se en tydligare trafikstrategi i Stockholmsregionen
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet 
men vill tillägga följande:


Huddinge kommun instämmer i de identifierade regionala behoven, men 
anser att behov kopplat till de regionala cykelstråken behöver tilläggas listan.


Kommunen tycker att utpekandet av regionala bytespunkter är intressant, men 
att en definition saknas och bör tilläggas. De regionala förhållningssätten är 
välformulerade och särskilt bra att man lyfter framkomligheten för den 
vägbundna kollektivtrafiken samt betydelsen av parkeringsutbud och 
reglering av detta för att åstadkomma en hållbar mobilitet. 


Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen 
och nå de regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i 
regionen skapar ett robustare transportsystem som bättre tål störningar. 
Med utvecklade regionala stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i 
regionen bättre fördelade och kapaciteten i transportsystemet blir bättre 
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utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgängligheten till viktiga 
målpunkter blir bättre. Kommunen ser därför positivt på att beslutade 
satsningar är utpekade i plan såsom Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg 
Syd, samt att tillgänglighetsbehov är utpekat mellan de regionala 
stadskärnorna. Dock finns inte stomnätet utpekat mellan de regionala 
stadskärnorna på norra och södra sidan, vilket bör göras. Stomnätet på karta 
14 (s 84) är utritat som att det inte går in i Flemingsberg utan passerar strax 
utanför, något kommunen inte anser är förenligt med varken kommunens 
önskan eller stomnätsplanens intentioner.


Kollektivtrafiken är av särskild vikt i klimatomställningen och kommunen 
välkomnar en utveckling av kollektivtrafiksystemet till ett snabbare, tätare, 
mer attraktivt och pålitligt resealternativ. Användningen av kollektivtrafiken 
behöver öka för att bidra till att dämpa biltrafikens utveckling. Målsättningen 
i RUFS 2050 om att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska 
öka med fem procentenheter till år 2030 jämfört med idag tror Huddinge 
kommun inte är tillräcklig för att nå uppsatta klimatmål. Kommunen 
instämmer i behovet av kompletterande ekonomiska styrmedel samt 
samlokalisering av bebyggelse och kollektivtrafik. 


Detaljeringsgraden riskerar det regionala kontraktet 


Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet.


RUFS 2050 behövs som regionens gemensamma kontrakt
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet.


Stöd en näringsutveckling för en region i balans
Huddinge kommun anser att beskrivningarna av näringslivet, 
kompetensförsörjning och godshantering utvecklats sedan samrådsförslaget. 
Det är viktigt att näringslivet i regionen är diversifierat och har såväl spets 
som bredd för att stärka konkurrenskraft och social hållbarhet


Dock saknas tydliga mål och regionala prioriteringar kopplat till att stötta en 
balans i regionen avseende näringslivsutvecklingen, främst 
kontorsmarknaden. Bostadsutveckling sker i stort nu i södra regionhalvan, 
men fortfarande är huvuddelen av arbetsplatserna belägna på norra sidan, 
något som får konsekvenser både för resande- och transportbehovet likväl 
som tillgången till arbete. Huddinge arbetar aktivt för att förändra detta och 
ser positiva initiativ även från andra Södertörnskommuner och Stockholm. 
Dock behöver denna fråga tydligare adresseras i den regionala 
utvecklingsplanen i såväl mål och uppföljningsbara delmål som regionala 
prioriteringar och därmed leda till att planerade infrastrukturobjekt prioriteras 
i genomförandet.
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Även teknisk försörjning och andra samhällsfunktioner som godstransporter 
och citylogistik samt masshantering lyfts vilka är väsentliga frågor när 
regionen växer och det är bra att lyfta dessa utmaningar. Detta är särskilt 
relevant för Södertörn i och med det förestående öppnandet av Norvik 
samtidigt som Tvärförbindelse Södertörn är underfinansierad i det liggande 
förslaget till nationell plan.


SLL omnämner även vikten av ett omland till centrala delar för att kunna 
stärka ett diversifierat utbud t ex av varor och tjänster. I det sammanhanget 
kunde även målkonflikten där näringsliv som inte direkt kan kombineras med 
bostäder ha uppmärksammats ytterligare. Kommunens erfarenhet är att 
många branscher som kan vara direkt kopplade, och nödvändiga, för övrig 
utveckling och/eller svara för viktiga samhällsfunktioner, har svårigheter att 
hitta lokaliseringsmöjligheter i regionen idag.


På sid 91 pekas fem strategiska lägen för materialterminaler ut relativt 
schematiskt. Kommunen tycker det är bra att frågan adresseras men anser att 
den behöver föras i en bredare diskussion om massahantering. Exempelvis 
undrar kommunen varför just fem stycken platser pekats ut. 


Socialt hållbar utveckling
Huddinge kommun anser att det som är beskrivet under utmaningar och inte 
minst det tematiska kapitlet om social sammanhållning, trygghet och tillit är 
väl beskrivet och omfattar problematiken bra med en alltmer fragmentiserad 
region. Dock saknas en beskrivning om det nära sambandet mellan 
bostadsammansättning och segregation, något där forskningen visar på just 
detta. Samhällsinstanser kan påverka boendesegregationen genom väl 
planerad lokalisering och utformning av nya bostäder, förändringar av det 
befintliga bostadsbeståndet och förmedling av lägenheter. För att minska 
segregationen och öka variationen behöver bostadsområden kompletteras med 
sådana bostadsstorlekar, upplåtelseformer och hustyper som det råder brist på̊ 
i respektive område. 


Huddinge kommun anser också att tydligare skrivningar behövs om behovet 
av kunskap om medborgares olika erfarenheter, behov och förutsättningar 
utifrån till exempel kön och olika funktionsförmågor. Det är viktig fakta i 
analys av regionens möjligheter till social sammanhållning, trygghet och tillit. 
Som också beskrivs i RUFS är exempelvis invånare med funktionsvariationer 
en grupp som ofta har svagare anknytning till såväl arbetsmarknad som 
bostadsmarknad och där regional samverkan behövs.


Kommunen ser att frågorna om social sammanhållning inte getts tillräckligt 
genomslag i mål och förslag på åtgärder och förhållningssätt, inte minst vad 
gäller bostadsvariation. De ”regionala förhållningssätt” som beskrivs i 
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kapitlet är till stora delar lokala. Enbart i ett av delmålen beskrivs hur 
skillnaden mellan länets olika kommuner ska minska, nämligen i fråga om 
gymnasieexamen. Detta är ett viktigt perspektiv, men behöver kompletteras 
med fler. Exempelvis saknas tydliga mål och förslag på åtgärder för ökad 
bostadsvariation.
Huddinge föreslår därför att RUFS 2050 kompletteras med beskrivning av 
vikten gällande bostadsvariation för sammanhållning under delmål 1 ”En 
tillgänglig region med god livsmiljö”. Detta behöver kopplas med delmål för 
2030, förslagsvis att ”22 000 bostäderna behöver tillkomma och bidra till 
bostadsvariation i länets alla delar.” Huddinge anser i linje med detta att i den 
regionala prioriteringen att under målområdet ”En tillgänglig region med god 
livsmiljö” ska prioriteringen vara ”öka bostadsbyggande och skapa 
bostadsvariation och attraktiva livsmiljöer”. 


Huddinge vill också trycka på vikten av att sätta mål och följa upp på 
basområdesnivå för att lyckas med att minska segregation. På samma sätt som 
mått behöver delas upp på kön när det är relevant, så behöver mått för 
bostäder, medellivslängd, förvärvsfrekvens och andel gymnasieelever med 
gymnasieexamen synliggöras för basområden i länet, för att bli effektivt.


Huddinge har under flera år arbetat med denna form av styrning ”Jämlik 
styrning” och har tagit fram stödverktyg som ”Handbok för 
jämlikhetsanalyser” samt ”Södertörnsanalysen”, som visualiserar statistik på 
basområden och kön. 


Övriga synpunkter
Huddinge kommun anser att beskrivningarna av näringslivet, 
kompetensförsörjning och godshantering utvecklats sedan samrådsförslaget. 
Det är viktigt att näringslivet i regionen är diversifierat och har såväl spets 
som bredd för att stärka konkurrenskraft och social hållbarhet


Även teknisk försörjning och andra samhällsfunktioner som godstransporter 
och citylogistik samt masshantering lyfts vilka är väsentliga frågor när 
regionen växer och det är bra att lyfta dessa utmaningar. Detta är särskilt 
relevant för Södertörn i och med det förestående öppnandet av Norvik 
samtidigt som Tvärförbindelse Södertörn är underfinansierad i det liggande 
förslaget till nationell plan.


SLL omnämner även vikten av ett omland till centrala delar för att kunna 
stärka ett diversifierat utbud t ex av varor och tjänster. I det sammanhanget 
kunde även målkonflikten där näringsliv som inte direkt kan kombineras med 
bostäder ha uppmärksammats ytterligare. Kommunens erfarenhet är att 
många branscher som kan vara direkt kopplade, och nödvändiga, för övrig 
utveckling och/eller svara för viktiga samhällsfunktioner, har svårigheter att 
hitta lokaliseringsmöjligheter i regionen idag.
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På sid 91 pekas fem strategiska lägen för materialterminaler ut relativt 
schematiskt. Kommunen tycker det är bra att frågan adresseras men anser att 
den behöver föras i en bredare diskussion om massahantering. Exempelvis 
undrar kommunen varför just fem stycken platser pekats ut. 


Det framgår inte alltid om planen medvetet prioriterat vissa aspekter och 
därmed prioriterat bort andra. Exempelvis i det tematiska kapitlet om miljö 
och folkhälsa omnämns specifikt buller, luftkvalitet och UV-strålning, men 
det framgår inte varför landstinget valt just dessa aspekter. Om det är ett 
medvetet urval bör det beskrivas och i annat fall kompletteras med ytterligare 
frågor såsom exempelvis gifter och kemikalier, radon och elektromagnetisk 
strålning. På samma sätt har SLL under det tematiska kapitlet om Hav, sjöar 
och vattendrag lyft fram några specifika källor till utsläpp, men det framgår 
inte varför man valt just dessa. Kommunen anser att enskilda avlopp bör 
lyftas som en viktig utsläppskälla att minska. 


Huddinge kommun anser att ställningstagandena kring kultur kan tydliggöras 
och stärkas för att bättre svara mot övriga delar av dokumentet.


Under det tematiska kapitlet om klimatanpassning bör de regionala 
förhållningssätten i högre utsträckning uttryckas som ska-krav istället för bör-
krav då man enligt PBL och MB kan ställa krav när översvämningsrisk och 
föroreningsrisker föreligger. 


Det behövs en översyn av kartorna i planen då de ibland är svårlästa på grund 
av storlek eller orienterbarhet (exempelvis utan kommungränser) och 
svårtolkade. Som exempel är karta 8 över jordbruksmarken svårläst och utan 
förklaring av kategoriseringen. Det framgår inte heller tydligt på vissa av 
kartorna om de avser nuläge eller ett önskat läge.


Vi har en gemensam plan – och behöver tala om det
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet.


Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 25 oktober 2017 
(protokollsutdrag bifogas).


HUDDINGE KOMMUN


Daniel Dronjak 
Kommunstyrelsens ordförande
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Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss från 
Stockholms läns landsting

Kommunstyrelsens beslut
1. Skrivelse enligt kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 29 
september 2017 godkänns och överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på 
remiss; Utställning av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 20502.        

2. Gemensamt Södertörnsyttrande daterat 29 september 2017 godkänns och 
överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss; Utställning av nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

Sammanfattning
Huddinge kommun har fått utställningsversionen av nästa regionala utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av Stockholms läns landsting (SLL). 
Stockholms läns landsting önskar svar senast 3 november 2017.

RUFS ses som regionens gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga 
riktningen för regionen. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en 
utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. 
Huddinge avger svar som utgör komplement till det södertörnsgemensamma varför 
de med fördel läses tillsammans.

Nedan sammanfattas synpunkterna i Huddinge kommuns yttrande:

• Planen har förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. på grund av den tillkommande 
plankartan men också genom att målstrukturen och kopplingen till genomförandet har 
stärkts och blivit mer sammanhållen.

• Kommunen ser kopplingen till den regionala klimatfärdplanen som remissats 
samtidigt och ställer sig frågande till huruvida klimatmålen uppnås genom de åtgärder 
som föreslagits.

• Utmaningen om att skapa en inkluderande region behöver få bättre genomslag i 
delmål och regionala prioriteringar. Det behöver bli ett ökat fokus på bostadsvariation 
samt styrning och uppföljning på delområden i länets alla kommuner behöver 
utvecklas.

• Den rumsliga strukturen är delvis överensstämmande med Huddinges 
översiktsplan. Dock bör bebyggelseutvecklingen längs med Spårväg syd tydliggöras, 
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framförallt den nya stadsdelen i Glömstadalen. Ett par mindre justeringar beskrivs 
också i yttrandet samt att RUFS pekar ut en ny energianläggning på Sofielund.  

• I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge kommun har 
slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet av Spårväg syd, vilket 
innebär att kommunen planerar för en högre utbyggnadstakt än vad som anges i dessa 
tabeller med ca 1250 bostäder per år till 2030. Den högre utbyggnadstakten baseras 
på en planering för 20000 bostäder  till 2030 i kommunen som helhet, med 18500 
inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar därmed ett stort ansvar 
för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter därmed att såväl stat som landsting 
skapar förutsättningar för att genomföra detta åtagande.

• Kommunen anser att det saknas tydliga mål och regionala prioriteringar kopplat till 
att stötta en balans i regionen avseende näringslivsutvecklingen. Bostadsutveckling 
sker i stort nu i södra regionhalvan, men fortfarande är huvuddelen av arbetsplatserna 
belägna på norra sidan, något som får konsekvenser både för resande- och 
transportbehovet likväl som tillgången till arbete.

• Kommunens stadsutveckling planeras i huvudsak kollektivtrafiknära och till de 
regionala stadskärnorna, Huddinge centrum, i Spårväg syds influensområde samt till 
de östra kommundelarna. Detta behöver i delar förtydligas i plankartan.

Nedan sammanfattas synpunkterna från det Södertörnsgemensamma yttrandet:

• Strukturen i planen har tydliggjorts och stärkts, men vidareutveckling behövs av 
delmål och regionala prioriteringar för att få bättre handlingskraft. Dock har planen 
blivit betydligt mer omfattande sedan samrådet och den ökade detaljeringsgraden 
riskerar att urholka utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. 

• Behovet av en tydligare trafikstrategi fram till 2050 för att åstadkomma en 
förbättrad tillgänglighet till Arlanda, tillgänglighet mellan de regionala stadskärnorna 
och inte minst avseende godshantering i samband med utvecklingen av Norvik. 
Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram inom 
ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt samhälle”.

• Södertörnskommunerna anser att fullföljandet av de satsningar som sedan länge 
ingått i den regionala planeringen behöver vara säkerställda innan fler nya satsningar 
och utbyggnadspaket sätts i verket i regionen. Detta gäller inte minst Tvärförbindelse 
Södertörn, som har en avgörande betydelse för hur väl regionen ska fungera på ett 
sammanhållet sätt.
  
• RUFS 2050 behöver i delmålen och de regionala prioriteringarna innehålla en 
tydligare inriktning för regionens kompetensförsörjning, där kompetensutveckling för 
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flyktingar, strukturell diskriminering på arbetsmarknaden och skolgången för barn 
och unga är viktiga delar.

Ärendet har skickats på remiss internt i kommunen och svar har inkommit från alla 
nämnder utom Kultur och utbildningsförvaltningen som lämnat tjänsteskrivelse.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP), Nujin Alacabek 
Darwcih (V) och Malin Danielsson (L).

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckningar
Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP), Nujin Alacabek Darwcih (V) anmäler 
vardera protokollsanteckningar.

Beslutet delges
Stockholms läns landsting
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Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss från 
Stockholms läns landsting
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Skrivelse enligt kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 
den 29 september 2017 godkänns och överlämnas till Stockholms läns 
landsting som svar på remiss; Utställning av nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

2. Gemensamt Södertörnsyttrande daterat 29 september 2017 godkänns och 
överlämnas till Stockholms läns landsting som svar på remiss; 
Utställning av nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050.

Sammanfattning
Huddinge kommun har fått utställningsversionen av nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av 
Stockholms läns landsting (SLL). Stockholms läns landsting önskar svar 
senast 3 november 2017.

RUFS ses som regionens gemensamma kontrakt och pekar ut den långsiktiga 
riktningen för regionen. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och 
är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. 
Huddinge avger svar som utgör komplement till det södertörnsgemensamma 
varför de med fördel läses tillsammans.

Nedan sammanfattas synpunkterna i Huddinge kommuns yttrande:

 Planen har förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. på grund av den 
tillkommande plankartan men också genom att målstrukturen och 
kopplingen till genomförandet har stärkts och blivit mer 
sammanhållen.
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 Kommunen ser kopplingen till den regionala klimatfärdplanen som 
remissats samtidigt och ställer sig frågande till huruvida klimatmålen 
uppnås genom de åtgärder som föreslagits.

 Utmaningen om att skapa en inkluderande region behöver få bättre 
genomslag i delmål och regionala prioriteringar. Det behöver bli ett 
ökat fokus på bostadsvariation samt styrning och uppföljning på 
delområden i länets alla kommuner behöver utvecklas.

 Den rumsliga strukturen är delvis överensstämmande med Huddinges 
översiktsplan. Dock bör bebyggelseutvecklingen längs med Spårväg 
syd tydliggöras, framförallt den nya stadsdelen i Glömstadalen. Ett par 
mindre justeringar beskrivs också i yttrandet samt att RUFS pekar ut 
en ny energianläggning på Sofielund.  

 I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge 
kommun har slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet 
av Spårväg syd, vilket innebär att kommunen planerar för en högre 
utbyggnadstakt än vad som anges i dessa tabeller med ca 1250 
bostäder per år till 2030. Den högre utbyggnadstakten baseras på en 
planering för 20000 bostäder  till 2030 i kommunen som helhet, med 
18500 inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar 
därmed ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter 
därmed att såväl stat som landsting skapar förutsättningar för att 
genomföra detta åtagande.

 Kommunen anser att det saknas tydliga mål och regionala 
prioriteringar kopplat till att stötta en balans i regionen avseende 
näringslivsutvecklingen. Bostadsutveckling sker i stort nu i södra 
regionhalvan, men fortfarande är huvuddelen av arbetsplatserna 
belägna på norra sidan, något som får konsekvenser både för resande- 
och transportbehovet likväl som tillgången till arbete.

 Kommunens stadsutveckling planeras i huvudsak kollektivtrafiknära 
och till de regionala stadskärnorna, Huddinge centrum, i Spårväg syds 
influensområde samt till de östra kommundelarna. Detta behöver i 
delar förtydligas i plankartan.

Nedan sammanfattas synpunkterna från det Södertörnsgemensamma 
yttrandet:

 Strukturen i planen har tydliggjorts och stärkts, men vidareutveckling 
behövs av delmål och regionala prioriteringar för att få bättre 
handlingskraft. Dock har planen blivit betydligt mer omfattande sedan 
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samrådet och den ökade detaljeringsgraden riskerar att urholka 
utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. 

 Behovet av en tydligare trafikstrategi fram till 2050 för att 
åstadkomma en förbättrad tillgänglighet till Arlanda, tillgänglighet 
mellan de regionala stadskärnorna och inte minst avseende 
godshantering i samband med utvecklingen av Norvik. 
Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas 
fram inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett 
transporteffektivt samhälle”.

 Södertörnskommunerna anser att fullföljandet av de satsningar som 
sedan länge ingått i den regionala planeringen behöver vara säkerställda 
innan fler nya satsningar och utbyggnadspaket sätts i verket i regionen. 
Detta gäller inte minst Tvärförbindelse Södertörn, som har en avgörande 
betydelse för hur väl regionen ska fungera på ett sammanhållet sätt.

  
 RUFS 2050 behöver i delmålen och de regionala prioriteringarna 

innehålla en tydligare inriktning för regionens kompetensförsörjning, 
där kompetensutveckling för flyktingar, strukturell diskriminering på 
arbetsmarknaden och skolgången för barn och unga är viktiga delar.

Ärendet har skickats på remiss internt i kommunen och svar har inkommit 
från alla nämnder utom Kultur och utbildningsförvaltningen som lämnat 
tjänsteskrivelse (se nedan). 

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommun har fått utställningsversionen av nästa regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, på remiss av 
Stockholms läns landsting (SLL). RUFS ses som regionens gemensamma 
kontrakt och pekar ut den långsiktiga riktningen för regionen. Den ligger till 
grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i 
regionen de kommande åtta åren. 

Parallellt med framtagandet av Huddinge kommuns yttrande har det genom 
Södertörnssamarbetet tagits fram ett gemensamt Södertörnsyttrande. Detta 
yttrande utgör tillsammans med det huddingespecifika yttrandet kommunens 
samlade yttrande. De båda yttrandena bör läsas samlat.

RUFS 2050 planeras för antagande i landstingsfullmäktige under våren 2018.
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Kommunstyrelsens förvaltning har skickat utställningsförslaget till 
kommunens nämnder med möjlighet att yttra sig.

Till utställningsförslaget hör förutom en omfattande planbeskrivning också en 
plankarta, som är ny sedan samrådet, en samlad konsekvensbeskrivning samt 
en lista över remissinstanserna. 

RUFS 2050 är en långsiktig och strategisk plan som har många funktioner.
Stockholms läns landsting är regionplaneorgan för länets 26 kommuner och 
regionplanerar enligt Plan- och bygglagen. En regionplan är vägledande för 
andra kommunala fysiska planer som t ex översiktsplaner och detaljplaner 
men också för planer som andra myndigheter tar fram. Den regionala 
utvecklingsplanen är också en utgångspunkt för länets tillväxtarbete och både 
RUFS 2001 och RUFS 2010 har antagits som regionala utvecklingsprogram 
för Stockholmsregionen. Inom landstinget är RUFS 2050 ett strategiskt 
styrdokument som ska ligga till grund för landstingets övriga planer och 
program.

RUFS 2050 innehåller: 

 En vision - "Europas mest attraktiva storstadsregion”
 Sex utmaningar inför framtiden 
 Fyra långsiktiga mål med sikte på 2050
 Tjugo mätbara delmål med sikte på 2030
 Åtta regionala prioriteringar som ska genomföras inom planens 

giltighetstid, dvs. 2026.
 Ett antal tematiska områden, inkluderande regionala förhållningssätt 

och centrala ställningstaganden
 En plankarta med förhållningssätt

Planen beskriver, med befolkningstillväxten som utgångspunkt, en rumslig 
inriktning fram till 2050, som förtydligas i plankartan med förhållningssätt för 
hur regionens aktörer ska agera i efterföljande planering och genomförande. 
De tematiska frågorna är breda men innehåller också vägledningar om hur 
regionen ska förhålla sig i genomförandet och fortsatt planering. 
Genomförandet har också förtydligats genom ett minskat antal regionala 
prioriteringar som regionens aktörer behöver samverka kring. 
Konsekvensbedömningsprocessen har fortsatt och en ny samlad 
konsekvensbeskrivning finns till utställningsförslaget. 

De fyra övergripande målen i RUFS 2050 är:
 En tillgänglig region med god livsmiljö
 En öppen, jämlik och inkluderande region
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 En ledande tillväxt- och kunskapsregion
 En resurseffektiv och resilient region

Remissvar
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasienämnden betonar 
vikten av att se till barns och ungas intressen på ett tidigt stadie i 
planeringsprocessen för att tillgodose behovet av närhet till skolor och 
förskolor, samt andra kvaliteter för barn och unga. Detta rör exempelvis 
tillgång till tillräckliga friytor i barnens närmiljö och att ge möjligheter att 
röra sig på egen hand.

Kultur- och fritidsnämnden har lämnat en tjänstemannaskrivelse där 
förvaltningen anser att handlingen beskriver kulturmiljön och kulturarvet bra, 
men att avsnittet om kultur saknar tydlighet i ställningstagandena och 
förhållningssätten. Användningen av begrepp som öka, möjliggöra, främja 
etc. blir lätt svävande och utan mer specifika förtydliganden är det lätt att 
skrivningarna upplevs oklara i relation till övriga avsnitt och 
samhällsutvecklingsfrågor i stort. Förvaltningen anser också att kulturens 
inneboende egenvärde för länets invånare bör lyftas tydligare. Barn och ungas 
kulturbehov och eget skapande nämns mycket begränsat såväl som 
kopplingen till livskvalitet, meningsfull fritid, och kulturskapandets effekter 
på individen och i förlängingen samhället.

Äldreomsorgsnämnden samt socialnämnden ser positivt på 
utställningsförslaget och framhåller det positiva i att RUFS 2050 har som 
uttalad ambition att sätta människans möjlighet att vara delaktig och påverka 
sin närmiljö i fokus för den regionala utvecklingen. Nämnden ser utmaningar 
i detta arbete, framförallt i att nå vissa grupper och att fortsatt arbete inom 
RUFS 2050 därför bör ske utifrån rådet för fysisk planering.

Natur- och byggnadsnämnden påpekar att den regionala utvecklingsplanen 
har stor påverkan för att uppnå visionen, men att åtgärder behövs inom 
områden som planen inte har rådighet över. De för fram att en hel del av de 
synpunkter på vad som saknades i samrådsversionen har förtydligats i nu 
föreliggande förslag. De föreslår ett par kompletteringar i förslaget avseende 
vilka naturtyper som lyfts fram samt ett förtydligande avseende 
grönstrukturen. Detta gäller de områden som klassificerats som primära 
bebyggelselägen som nu ser ut att inte överensstämma med kommunens 
översiktsplan och därför bör ändras. Nämnden framhåller också farhågan att 
ytterligare förtätningar innebär risk för ianspråktagande av grönytor och att 
SLL därför bör vara tydligare avseende hur tätt man bör bygga. Slutligen 
lyfter nämnden också kommunens egna utmaningar avseende exempelvis att 
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skapa ett hållbart transportsystem, samt att kommunens roll i samverkan med 
akademierna behöver förtydligas.

Tillsynsnämnden har lämnat yttrande och tycker att det avsnitt som berör 
nämndens verksamhetsområde, det tematiska avsnittet om miljö och folkhälsa 
är bra beskrivna.

Förvaltningens synpunkter
Planen har förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. på grund av den 
tillkommande plankartan men också genom att målstrukturen och kopplingen 
till genomförandet har stärkts och blivit mer sammanhållen.

Kommunen ser kopplingen till den regionala klimatfärdplanen som remissats 
samtidigt och ställer sig frågande till huruvida klimatmålen uppnås genom de 
åtgärder som föreslagits.

Utmaningen om att skapa en inkluderande region behöver få bättre 
genomslag i delmål och regionala prioriteringar. Ökat fokus på 
bostadsvariation samt styrning och uppföljning på delområden i länets alla 
kommuner behöver utvecklas.

Den rumsliga strukturen är delvis överensstämmande med Huddinges 
översiktsplan, dock bör bebyggelseutveckling längs med Spårväg syds 
sträckning tydligare pekas ut, inte minst den nya stadsdelen i Glömstadalen. 
Ett par mindre justeringar beskrivs också i yttrandet samt att RUFS pekar ut 
en ny energianläggning i Sofielund.  

Kommunen ser positivt på att såväl Spårväg syd som Tvärförbindelse 
Södertörn är illustrerade i plankartan.

I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge kommun 
har slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet av Spårväg syd, 
vilket innebär att kommunen planerar för en högre utbyggnadstakt än vad 
som anges i dessa tabeller.  Den högre utbyggnadstakten baseras på en 
planering för 20000 bostäder till 2030 i kommunen som helhet, med 18500 
inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar därmed ett stort 
ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter därmed att såväl stat 
som landsting skapar förutsättningar för att genomföra detta åtagande. 

Magdalena Bosson
Kommundirektör

Heléne Hill
Samhällsbyggnadsdirektör
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Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 – svar på remiss från 
Stockholms läns landsting
Inledning
Huddinge kommun lämnar yttrande över utställningsförslaget av RUFS 2050 
genom denna skrivelse samt bifogat Södertörnsgemensamt yttrande. Det egna 
yttrandet utgörs av tillägg utöver det Södertörnsgemensamma yttrandet, så de 
läses med fördel tillsammans.

Huddinge kommuns synpunkter i sammanfattning 
Huddinge kommun anser att planen förbättrats sedan samrådsförslaget, bl.a. 
på grund av den tillkommande plankartan men också att målstrukturen och 
kopplingen till genomförandet har stärkts och blivit mer sammanhållen.

De stora synpunkterna rör framförallt kopplingen till den regionala 
klimatfärdplanen som remissas samtidigt och huruvida man faktiskt uppnår 
klimatmålen genom de åtgärder som föreslagits, samt att utmaningen om att 
skapa en inkluderande region behöver få bättre genomslag i delmål och 
regionala prioriteringar.

Den rumsliga strukturen är i huvudsak överensstämmande med Huddinges 
översiktsplan, med undantag för ett par mindre justeringar som beskrivs i 
yttrandet samt att RUFS pekar ut ett planerat kraftvärmeverk på Sofielund. 
Enligt vad kommunen erfar så är det en felskrivning i RUFS där det istället 
bör stå att det är en potentiell ny plats. Kraftvärmeverket finns inte i 
kommunens översiktsplan och har heller inte samråtts med kommunen, och 
ytterligare utredning behövs innan kommunen kan ta ställning. 

I RUFS anges behovet av bostadstillskott per kommun. Huddinge kommun 
har slutit avtal med Sverigeförhandlingen om genomförandet av Spårväg syd, 
vilket innebär att kommunen planerar för en högre utbyggnadstakt än vad 
som anges i dessa tabeller. Den högre utbyggnadstakten baseras på en 
planering för 20000 bostäder till 2030 i kommunen som helhet, med 18500 
inom Spårväg syds influensområde till 2035. Kommunen tar därmed ett stort 
ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter därmed att såväl stat 
som landsting skapar förutsättningar för att genomföra detta åtagande.  
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Utöver detta består yttrandet i behovet av ett antal förtydliganden.

Övergripande synpunkter på förslaget till RUFS 2050
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet 
men vill tillägga följande:

Huddinge kommun anser att planen i stora delar har tydliggjorts sedan 
samrådsskedet och att många av de synpunkter som då framfördes har 
tillgodosetts. Det är positivt att det nu finns en plankarta som tillhör 
handlingen. Det finns dock fortfarande förbättringspotential i planen, 
framförallt avseende tydligheten och genomförandet av planen samt hur man 
hanterat frågan kring att uppnå en sammanhållen region, dvs. de sociala 
hållbarhetsperspektiven i planen. Det senare utvecklas i ett eget avsnitt längre 
ned i yttrandet.

Den regionala utvecklingsplanen kopplar till andra pågående processer och 
dokument. Exempelvis är klimatfärdplanen ute på samtida remiss samtidigt 
som RUFS 2050. Det är inte uppenbart hur klimatfärdplanen har påverkat den 
regionala utvecklingsplanen mer än att ett par delmål är samstämmiga. Därför 
finns också anledning att fundera på om riktningen är tillräckligt tydlig för att 
uppnå klimatmålen.

Huddinge kommun bidrar till förverkligandet av den regionala 
utvecklingsplanen
Huddinge kommun är den näst största kommunen i Stockholm län och växer 
starkt. I kommunen finns två regionala kärnor finns utpekade i RUFS 2050 – 
Kungens Kurva/Skärholmen och Flemingsberg, se beskrivningar i det 
Södertörnsgemensamma yttrandet. Kommunens stadsutveckling planeras 
framförallt till dessa regionala stadskärnor, Huddinge centrum, samt i 
Spårväg syds influensområde. Dessutom planerar kommunen för vidare 
stadsutveckling i kommunens östra kommundelar i närhet till spårstation.  

Kommunen har höga ambitioner för ökat bostadsbyggande för att möta 
regionens bostadsbehov och har under året slutit avtal inom 
Sverigeförhandlingen avseende genomförandet av Spårväg Syd, ett antal 
cykelsatsningar samt 18500 bostäder fram till 2035. I tabellen av 
bostadstillskott per kommun anges att Huddinge i hög-scenariot behöver 
bidra med 750 bostäder per år till 2030 samt 700 bostäder per år till 2050. I 
och med Sverigeförhandlingen planerar kommunen för en högre 
utbyggnadstakt än detta, med ca 1250 bostäder per år till 2030. Kommunen 
tar därmed ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i länet och förutsätter 
därmed att såväl stat som landsting skapar förutsättningar för att genomföra 
detta åtagande.
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Mål, delmål och åtgärder – principiellt sett bättre nu 
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet 
men vill tillägga följande:

Delmålen behöver svara tydligare mot utmaningen att stärka inkluderingen 
och att skapa en sammanhållen region, detta utvecklas nedan under avsnittet 
om socialt hållbar utveckling. 

Den rumsliga strukturen – håll i och håll ut
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet 
men vill tillägga följande:

Kommunen ser positivt på att de två strukturbilderna som var del av 
samrådsversionen nu ersatts av en plankarta. Plankartan liknar den i RUFS 
2010 och den regionalt prioriterade bebyggelseutvecklingen stämmer delvis 
överens med kommunens översiktsplan. Kommunen anser dock att 
bebyggelseutvecklingen längs Spårväg syds sträckning bör lyftas tydligare. 
Minst bör den nya stadsdelen i Glömstadalen kategoriseras som ”strategiskt 
stadsutvecklingsläge”, och även Vårby bör få en sådan klassificering. 
Kommunen planerar för kraftig bebyggelseutveckling utmed Spårväg syds 
sträckning och i kollektivtrafiknära lägen, vilket bör synas tydligare i 
plankartan. 

Avsnittet inleds med den övergripande rumsliga inriktningen för östra 
Mellansverige till skillnad från samrådsförslaget där detta låg separat. 
Strukturen över Östra Mellansverige ger en bra utgångspunkt för att se 
Stockholmsregionen i en helhet som tydliggör kopplingen mellan södra 
Stockholm och kringliggande län. 

I beskrivningen av Flemingsberg och de regionala kärnorna, bl.a. på sid 165 
vill Huddinge kommun lyfta fram betydelsen av att utveckla ett samlande 
stadscentrum med urbana kvaliteter invid Flemingsbergs station för att binda 
samman och stärka stadskärnan till en attraktiv bostads-, student- och 
etableringsort för ett kunskapsintensivt näringsliv. Benämningen av 
Tvärförbindelse Södertörn anges felaktigt till Södertörnsleden som är ett 
gammalt namn och avser en annan typ av investering.

En nyhet i RUFS 2050 jämfört med nu gällande regional utvecklingsplan är 
att man på kartan över energiproduktion på sid 176 pekar ut ett planerat nytt 
kraftvärmeverk på Sofielund. Detta är inte i enlighet med kommunens 
översiktsplan och har heller inte diskuterats med kommunen. Kommunen har 
blivit varse att det är en felaktighet i RUFS, och att det bör anges som en 
”potentiell” plats snarare än planerad. Kommunen kan inte ta ställning till ett 
nytt kraftvärmeverk utan vidare utredning. 
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Vad gäller grönstrukturen så har landstinget i de områden som klassificeras 
som primära bebyggelseområden på plankartan inte illustrerat den viktiga 
kopplingen mellan Gömmarens naturreservat, Vårbystranden, Korpbergets 
biotopskyddsområde samt Sätraskogens naturreservat. Områdena är angivna 
som bevarandeområde i Huddinge kommuns översiktsplan vilket innebär att 
de ska ges ett långsiktigt skydd. Även Drevvikens naturreservat i Trångsund 
är markerat som ett sekundärt bebyggelseläge vilket inte överensstämmer 
med naturreservatet eller med Huddinge kommuns översiktsplan. I 
definitionen av ”primära bebyggelselägen” uppges att dessa bebyggelselägen 
kan innehålla skyddade områden. Kommunen anser att formuleringen skapar 
förvirring angående den framtida markanvändningen och bör därför 
förtydligas. 
I plankartan har förhållningssätt inkluderats avseende grönstrukturen och att 
exploatering på jordbruksmark bör undvikas, ”särskilt åkermark klass 3-5 och 
naturbetesmark”. Kommunen konstaterar att tidigare nämnda naturtyper bara 
är två av många värdefulla naturtyper, exempelvis nyckelbiotoper och höga 
naturvärden i skogsmark. Kommunen föreslår därför en vidare formulerad 
punktsats om att hänsyn bör tas till skyddsvärd natur oavsett naturtyp inom 
samtliga markanvändningsområden.
Förtätning är ett genomgående tema i RUFS och stämmer också väl överens 
med Huddinges översiktsplan. Dock finns ett antal målkonflikter i samband 
med förtätning som tydligare skulle kunna lyftas i planen. Exempelvis skulle 
en fingervisning av vad man anser vara ”tät stadsbebyggelse” samt att belysa 
målkonflikter exempelvis avseende grönstruktur eller vistelseytor för barn 
och unga.

Vi vill se en tydligare trafikstrategi i Stockholmsregionen
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet 
men vill tillägga följande:

Huddinge kommun instämmer i de identifierade regionala behoven, men 
anser att behov kopplat till de regionala cykelstråken behöver tilläggas listan.

Kommunen tycker att utpekandet av regionala bytespunkter är intressant, men 
att en definition saknas och bör tilläggas. De regionala förhållningssätten är 
välformulerade och särskilt bra att man lyfter framkomligheten för den 
vägbundna kollektivtrafiken samt betydelsen av parkeringsutbud och 
reglering av detta för att åstadkomma en hållbar mobilitet. 

Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen 
och nå de regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i 
regionen skapar ett robustare transportsystem som bättre tål störningar. 
Med utvecklade regionala stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i 
regionen bättre fördelade och kapaciteten i transportsystemet blir bättre 
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utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgängligheten till viktiga 
målpunkter blir bättre. Kommunen ser därför positivt på att beslutade 
satsningar är utpekade i plan såsom Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg 
Syd, samt att tillgänglighetsbehov är utpekat mellan de regionala 
stadskärnorna. Dock finns inte stomnätet utpekat mellan de regionala 
stadskärnorna på norra och södra sidan, vilket bör göras. Stomnätet på karta 
14 (s 84) är utritat som att det inte går in i Flemingsberg utan passerar strax 
utanför, något kommunen inte anser är förenligt med varken kommunens 
önskan eller stomnätsplanens intentioner.

Kollektivtrafiken är av särskild vikt i klimatomställningen och kommunen 
välkomnar en utveckling av kollektivtrafiksystemet till ett snabbare, tätare, 
mer attraktivt och pålitligt resealternativ. Användningen av kollektivtrafiken 
behöver öka för att bidra till att dämpa biltrafikens utveckling. Målsättningen 
i RUFS 2050 om att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska 
öka med fem procentenheter till år 2030 jämfört med idag tror Huddinge 
kommun inte är tillräcklig för att nå uppsatta klimatmål. Kommunen 
instämmer i behovet av kompletterande ekonomiska styrmedel samt 
samlokalisering av bebyggelse och kollektivtrafik. 

Detaljeringsgraden riskerar det regionala kontraktet 

Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet.

RUFS 2050 behövs som regionens gemensamma kontrakt
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Stöd en näringsutveckling för en region i balans
Huddinge kommun anser att beskrivningarna av näringslivet, 
kompetensförsörjning och godshantering utvecklats sedan samrådsförslaget. 
Det är viktigt att näringslivet i regionen är diversifierat och har såväl spets 
som bredd för att stärka konkurrenskraft och social hållbarhet

Dock saknas tydliga mål och regionala prioriteringar kopplat till att stötta en 
balans i regionen avseende näringslivsutvecklingen, främst 
kontorsmarknaden. Bostadsutveckling sker i stort nu i södra regionhalvan, 
men fortfarande är huvuddelen av arbetsplatserna belägna på norra sidan, 
något som får konsekvenser både för resande- och transportbehovet likväl 
som tillgången till arbete. Huddinge arbetar aktivt för att förändra detta och 
ser positiva initiativ även från andra Södertörnskommuner och Stockholm. 
Dock behöver denna fråga tydligare adresseras i den regionala 
utvecklingsplanen i såväl mål och uppföljningsbara delmål som regionala 
prioriteringar och därmed leda till att planerade infrastrukturobjekt prioriteras 
i genomförandet.
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Även teknisk försörjning och andra samhällsfunktioner som godstransporter 
och citylogistik samt masshantering lyfts vilka är väsentliga frågor när 
regionen växer och det är bra att lyfta dessa utmaningar. Detta är särskilt 
relevant för Södertörn i och med det förestående öppnandet av Norvik 
samtidigt som Tvärförbindelse Södertörn är underfinansierad i det liggande 
förslaget till nationell plan.

SLL omnämner även vikten av ett omland till centrala delar för att kunna 
stärka ett diversifierat utbud t ex av varor och tjänster. I det sammanhanget 
kunde även målkonflikten där näringsliv som inte direkt kan kombineras med 
bostäder ha uppmärksammats ytterligare. Kommunens erfarenhet är att 
många branscher som kan vara direkt kopplade, och nödvändiga, för övrig 
utveckling och/eller svara för viktiga samhällsfunktioner, har svårigheter att 
hitta lokaliseringsmöjligheter i regionen idag.

På sid 91 pekas fem strategiska lägen för materialterminaler ut relativt 
schematiskt. Kommunen tycker det är bra att frågan adresseras men anser att 
den behöver föras i en bredare diskussion om massahantering. Exempelvis 
undrar kommunen varför just fem stycken platser pekats ut. 

Socialt hållbar utveckling
Huddinge kommun anser att det som är beskrivet under utmaningar och inte 
minst det tematiska kapitlet om social sammanhållning, trygghet och tillit är 
väl beskrivet och omfattar problematiken bra med en alltmer fragmentiserad 
region. Dock saknas en beskrivning om det nära sambandet mellan 
bostadsammansättning och segregation, något där forskningen visar på just 
detta. Samhällsinstanser kan påverka boendesegregationen genom väl 
planerad lokalisering och utformning av nya bostäder, förändringar av det 
befintliga bostadsbeståndet och förmedling av lägenheter. För att minska 
segregationen och öka variationen behöver bostadsområden kompletteras med 
sådana bostadsstorlekar, upplåtelseformer och hustyper som det råder brist på̊ 
i respektive område. 

Huddinge kommun anser också att tydligare skrivningar behövs om behovet 
av kunskap om medborgares olika erfarenheter, behov och förutsättningar 
utifrån till exempel kön och olika funktionsförmågor. Det är viktig fakta i 
analys av regionens möjligheter till social sammanhållning, trygghet och tillit. 
Som också beskrivs i RUFS är exempelvis invånare med funktionsvariationer 
en grupp som ofta har svagare anknytning till såväl arbetsmarknad som 
bostadsmarknad och där regional samverkan behövs.

Kommunen ser att frågorna om social sammanhållning inte getts tillräckligt 
genomslag i mål och förslag på åtgärder och förhållningssätt, inte minst vad 
gäller bostadsvariation. De ”regionala förhållningssätt” som beskrivs i 
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kapitlet är till stora delar lokala. Enbart i ett av delmålen beskrivs hur 
skillnaden mellan länets olika kommuner ska minska, nämligen i fråga om 
gymnasieexamen. Detta är ett viktigt perspektiv, men behöver kompletteras 
med fler. Exempelvis saknas tydliga mål och förslag på åtgärder för ökad 
bostadsvariation.
Huddinge föreslår därför att RUFS 2050 kompletteras med beskrivning av 
vikten gällande bostadsvariation för sammanhållning under delmål 1 ”En 
tillgänglig region med god livsmiljö”. Detta behöver kopplas med delmål för 
2030, förslagsvis att ”22 000 bostäderna behöver tillkomma och bidra till 
bostadsvariation i länets alla delar.” Huddinge anser i linje med detta att i den 
regionala prioriteringen att under målområdet ”En tillgänglig region med god 
livsmiljö” ska prioriteringen vara ”öka bostadsbyggande och skapa 
bostadsvariation och attraktiva livsmiljöer”. 

Huddinge vill också trycka på vikten av att sätta mål och följa upp på 
basområdesnivå för att lyckas med att minska segregation. På samma sätt som 
mått behöver delas upp på kön när det är relevant, så behöver mått för 
bostäder, medellivslängd, förvärvsfrekvens och andel gymnasieelever med 
gymnasieexamen synliggöras för basområden i länet, för att bli effektivt.

Huddinge har under flera år arbetat med denna form av styrning ”Jämlik 
styrning” och har tagit fram stödverktyg som ”Handbok för 
jämlikhetsanalyser” samt ”Södertörnsanalysen”, som visualiserar statistik på 
basområden och kön. 

Övriga synpunkter
Huddinge kommun anser att beskrivningarna av näringslivet, 
kompetensförsörjning och godshantering utvecklats sedan samrådsförslaget. 
Det är viktigt att näringslivet i regionen är diversifierat och har såväl spets 
som bredd för att stärka konkurrenskraft och social hållbarhet

Även teknisk försörjning och andra samhällsfunktioner som godstransporter 
och citylogistik samt masshantering lyfts vilka är väsentliga frågor när 
regionen växer och det är bra att lyfta dessa utmaningar. Detta är särskilt 
relevant för Södertörn i och med det förestående öppnandet av Norvik 
samtidigt som Tvärförbindelse Södertörn är underfinansierad i det liggande 
förslaget till nationell plan.

SLL omnämner även vikten av ett omland till centrala delar för att kunna 
stärka ett diversifierat utbud t ex av varor och tjänster. I det sammanhanget 
kunde även målkonflikten där näringsliv som inte direkt kan kombineras med 
bostäder ha uppmärksammats ytterligare. Kommunens erfarenhet är att 
många branscher som kan vara direkt kopplade, och nödvändiga, för övrig 
utveckling och/eller svara för viktiga samhällsfunktioner, har svårigheter att 
hitta lokaliseringsmöjligheter i regionen idag.
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På sid 91 pekas fem strategiska lägen för materialterminaler ut relativt 
schematiskt. Kommunen tycker det är bra att frågan adresseras men anser att 
den behöver föras i en bredare diskussion om massahantering. Exempelvis 
undrar kommunen varför just fem stycken platser pekats ut. 

Det framgår inte alltid om planen medvetet prioriterat vissa aspekter och 
därmed prioriterat bort andra. Exempelvis i det tematiska kapitlet om miljö 
och folkhälsa omnämns specifikt buller, luftkvalitet och UV-strålning, men 
det framgår inte varför landstinget valt just dessa aspekter. Om det är ett 
medvetet urval bör det beskrivas och i annat fall kompletteras med ytterligare 
frågor såsom exempelvis gifter och kemikalier, radon och elektromagnetisk 
strålning. På samma sätt har SLL under det tematiska kapitlet om Hav, sjöar 
och vattendrag lyft fram några specifika källor till utsläpp, men det framgår 
inte varför man valt just dessa. Kommunen anser att enskilda avlopp bör 
lyftas som en viktig utsläppskälla att minska. 

Huddinge kommun anser att ställningstagandena kring kultur kan tydliggöras 
och stärkas för att bättre svara mot övriga delar av dokumentet.

Under det tematiska kapitlet om klimatanpassning bör de regionala 
förhållningssätten i högre utsträckning uttryckas som ska-krav istället för bör-
krav då man enligt PBL och MB kan ställa krav när översvämningsrisk och 
föroreningsrisker föreligger. 

Det behövs en översyn av kartorna i planen då de ibland är svårlästa på grund 
av storlek eller orienterbarhet (exempelvis utan kommungränser) och 
svårtolkade. Som exempel är karta 8 över jordbruksmarken svårläst och utan 
förklaring av kategoriseringen. Det framgår inte heller tydligt på vissa av 
kartorna om de avser nuläge eller ett önskat läge.

Vi har en gemensam plan – och behöver tala om det
Här instämmer Huddinge kommun i det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 25 oktober 2017 
(protokollsutdrag bifogas).

HUDDINGE KOMMUN

Daniel Dronjak 
Kommunstyrelsens ordförande
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Södertörnskommunernas synpunkter på 
utställningsförslag för RUFS 2050 
Stockholms läns landsting har nu tagit ytterligare ett steg i arbetet med nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, genom att ta 
fram ett utställningsförslag. Den regionala utvecklingsplanen ska vara 
regionens gemensamma kontrakt och peka ut riktningen för vår region. 
Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som 
tillväxtarbetet i regionen. Utställningsförslaget är en bearbetning av den 
samrådsversion som bland många andra Södertörnskommunerna lämnade 
synpunkter på för ett år sedan. 

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har tagit fram det här 
gemensamma remissvaret med utgångspunkt från hur synpunkterna i 
samrådsyttrandet blivit beaktade i det nya förslaget till RUFS 2050. 
Kommunerna lämnar också egna kompletterande synpunkter.

Södertörnskommunernas synpunkter i sammanfattning
Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler 
företag och fler jobb. Vi utvecklar långsiktigt fyra regionala stadskärnor i en 
sammanhållen regional struktur och spelar en viktig roll för 
huvudstadsregionens utveckling.

Den regionala utvecklingsplanen har en viktig funktion genom att ge 
styrsignaler till offentliga organisationer och marknadssignaler till 
kommersiella aktörer. Många aktörer ska mobiliseras till gemensamma aktiva 
handlingar för att Stockholmsregionen ska klara utmaningarna inför 
framtiden. RUFS 2050 har en viktig uppgift att ge gemensamma ramar för 
regionens utveckling – att vara ett gemensamt regionalt utvecklingskontrakt.

Utvecklingsplanens principiella upplägg med vision, utmaningar, långsiktiga 
mål, delmål och prioriteringar är bra. Målstrukturen har blivit begripligare, 
men de tidsatta delmålen är fortfarande för många och oenhetliga. Vi vill se 
färre och mer bearbetade delmål, så att den slutliga RUFS 2050 innehåller 
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starkare styrsignaler. De åtta prioriteringarna innebär ett lämpligare antal för 
att ge förutsättningar för ett regionalt utvecklingsarbete med många viktiga 
aktörer.

Regionen behöver en stark utveckling av alla regionala stadskärnor och deras 
nära omland. RUFS strukturbild från 2010 motsvarade 
Södertörnskommunernas uppfattning om Stockholmsregionens behov av en 
balanserad utveckling. Den regionala struktur som utställningsförslaget 
innehåller ligger nu mer i linje med Södertörnskommunernas uppfattning än 
samrådsförslaget.

Utställningsförslaget innehåller något mer utvecklade riktlinjer och 
förhållningssätt för transportsystemet jämfört med samrådsförslaget. 
Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram 
inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt 
samhälle”.

Utställningsförslaget har blivit väsentligt mer omfattande än samrådsförslaget 
och också mer detaljerat. Den ökade detaljnivån i de avslutande delarna av 
utvecklingsplanen riskerar att leda till både övertolkningar och feltolkningar 
och därigenom urholka utvecklingsplanens funktion som regionalt kontrakt. 
Landstinget behöver överväga ytterligare vad i RUFS 2050 som bör läggas 
fast i ett antagandebeslut och vad som ska utgöra planeringsunderlag. 

Södertörnskommunerna deltar gärna i det avslutande arbetet med att utveckla 
RUFS 2050 till ett fungerande kontrakt om Stockholmsregionens utveckling.  

Södertörnskommunerna bidrar kraftfullt till regionens utveckling

Södertörns tillväxt bygger på en gemensam vision
Södertörnskommunerna upprepar gärna också i det här yttrandet att vi har ett 
mångårigt samarbete om regionala utvecklingsfrågor och att vi också har 
fördjupat det genom Södertörns utvecklingsprogram. Grunden är den 
gemensamma visionen:  
”Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av Stockholm-
Mälarregionen, med en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och 
handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling”.

Södertörnskommunerna planerar och arbetar sedan lång tid i linje med den 
regionala utvecklingsplaneringen. En viktig del är utveckling och utbyggnad 
av de fyra regionala stadskärnorna – Södertälje, Flemingsberg, Kungens 
kurva-Skärholmen och Haninge stad. Utbyggnaden av de regionala 
stadskärnorna stärker möjligheterna till en sammanhållen och hållbar region. 
Med ett ökat utbud av bostäder, arbetsplatser och utbildning i de fyra 
stadskärnorna ökar möjligheterna till en integrerad bostads- och 
arbetsmarknad. Utrymme och möjligheter skapas då också för de funktioner 
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som bör finnas i den centrala delen av huvudstaden. En sådan utveckling 
stärker hela regionens konkurrenskraft. 

Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen 
och nå de regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i 
regionen skapar ett robustare transportsystem som bättre tål störningar. 
Med utvecklade regionala stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i 
regionen bättre fördelade och kapaciteten i transportsystemet blir bättre 
utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgängligheten till viktiga 
målpunkter blir bättre. 

Att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna med bostäder, 
arbetsplatser, utbildning, service och annat utbud, tillsammans med 
utbyggnad av infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik och vägtrafik, är 
långsiktiga processer som kräver uthållighet och samarbete kring en 
gemensam vision.

Den långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna knyts 
samman med attraktiv spårtrafik. I avvaktan på det bör stombusstrafik skapas 
mellan kärnorna.

Södertörn växer starkt med fler bostäder, fler företag och fler jobb 
Södertörn växer kraftfullt i linje med den gemensamma visionen för regionen. 
Södertörnskommunerna har för närvarande en hög befolkningstillväxt. Om 
Södertörn vore ett eget län skulle vi vara det fjärde största länet i Sverige och 
även ha haft den fjärde största befolkningstillväxten 2016. Genom att RUFS 
statistik bygger på äldre siffror framgår inte den snabba utvecklingen som kan 
liknas vid ett trendbrott. Statistiken i RUFS behöver därför uppdateras. Risk 
finns annars för att slutsatser och förslag baseras på en verklighet som redan 
är passerad. Med en halv miljon invånare är Södertörnskommunerna viktiga 
aktörer för att förverkliga ambitioner och viljeinriktningar i den regionala 
utvecklingsplaneringen.

Bostadsbyggandet är för närvarande högt och Södertörnskommunernas 
uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 72 000 bostäder till 
2030. Uppgörelserna i Sverigeförhandlingen och kring regeringsuppdraget 
om större samlade exploateringar ökar den här ambitionen till minst 100 000 
nya bostäder på Södertörn.  Förutsättningarna är goda för ett ökat 
bostadsbyggande på Södertörn både på kort och lång sikt men det kräver 
fullföljda insatser för förbättrad tillgänglighet och framkomlighet både mellan 
de regionala stadskärnorna och in till regioncentrum. Den höga takten i 
bostadsbyggandet och befolkningsökningen ställer också krav på annan 
regional infrastruktur och plats för den. Det gäller allt från sjukhus, 
sportanläggningar, universitet och högskolor till kulturinstitutioner.

Södertörn har nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. 
Antalet företag och antalet anställda på Södertörn växer också snabbare och 
mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Stockholm Syd 
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fortsätter att utvecklas kraftfullt med 40 nya företag lokaliserade till området i 
Nykvarn/Södertälje. Beslutet om utbyggnaden av Norviks hamn kommer 
också att ha en positiv inverkan på aktiviteten på Södertörn. 

Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för 
minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030. Med ett ökat företagande och fler 
arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social 
hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens. 
Liksom för bostäder kräver ett ökat företagande och fler arbetsplatser en 
förbättrad tillgänglighet och framkomlighet till olika målpunkter i regionen. 

Södertörn utvecklar långsiktigt fyra stadskärnor i en sammanhållen 
regional struktur – bra tillgänglighet är nödvändig
Södertörnskommunerna arbetar sedan länge med att utveckla de fyra 
regionala stadskärnorna Södertälje, Kungens Kurva - Skärholmen, 
Flemingsberg och Haninge stad. 

I Södertälje finns de globala företagen AstraZeneca och Scania, som båda 
satsar långsiktigt på verksamheterna i Södertälje. Södertälje Science Park är 
en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning där KTH också 
utökar antalet utbildningar.  Efterfrågan på bostäder är stark och Södertälje 
har beslutat att 20 000 nya bostäder ska byggas. Öppnandet av Citybanan i år 
stärker förutsättningarna för pendeltågstrafiken i närtid. Logistikcentret 
Stockholm syd i Södertälje och Nykvarn, infrastrukturutbyggnaden av 
farleden till Södertälje, Södertälje kanal och sluss samt inte minst Ostlänken 
bidrar till att stärka Södertäljes konkurrenskraft som regional stadskärna,

Kungens kurva – Skärholmen är Sveriges största handelsområde och 
innehåller också ett av regionens stora detaljhandelscentrum. I Kungens kurva 
sker nu en omfattande förnyelse och kraftig expansion av handeln, där inte 
minst IKEA investerar i ett nytt modernt varuhus. I både Skärholmen och 
Kungens kurva pågår bostadsutveckling. Förbifarten, Tvärförbindelse 
Södertörn, Spårväg Syd och den upprustade röda tunnelbanelinjen ger 
stadskärnan ny utvecklingskraft.

I Flemingsberg finns ett tvärvetenskapligt starkt växande campus med snart 
fem akademier, 17 000 studenter, universitetssjukhus och världsledande 
forskning. Här finns också ett växande rättscentrum kring Södertörns tingsrätt 
och basen för polisområde Stockholm syd. Investeringarna är omfattande i 
området både för näringsliv och offentliga verksamheter, men också i 
bostadsbyggande. I den regionala stadskärnan är planeringen inriktad på 
12 000 nya bostäder och just nu pågår utbyggnad av ett tusental av dessa. 
Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd, en välutvecklad bytespunkt genom 
ett nytt resecentrum, förbättring av väg 226 och bättre framkomlighet för 
stombuss stärker den regionala stadskärnans utveckling.

I Haninge stad utvecklar åtta fastighetsägare stadskärnan tillsammans med 
kommunen. Inriktningen är att förtäta stadsmiljön med 7000 nya bostäder på 
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kortare sikt och 20 000 bostäder på längre sikt och med mer verksamheter och 
service. Pendeltågstrafiken efter att Citybanan har öppnat, ny 
pendeltågsstation i Vega och utbyggnaden av verksamhetsområdet Albyberg 
stärker utvecklingen. Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm 
bidrar till att stärka Haninge som regional stadskärna.

Förutsättningar för att de regionala stadskärnorna ska kunna utvecklas som ett 
attraktivt alternativ till centrala Stockholm är att tillgänglighet och 
framkomlighet mellan de fyra stadskärnorna förbättras. Det gäller också 
övriga stadskärnor och andra viktiga målpunkter i regionen. Tvärförbindelse 
Södertörn är just en av de allra viktigaste investeringarna att genomföra för en 
välfungerande huvudstadsregion.    

Övergripande synpunkter på förslaget till RUFS 2050

Södertörnskommunerna konstaterade vid aktualitetsprövningen av RUFS 
2010 att planen anger en tydlig inriktning för Stockholmsregionens 
utveckling men att det är uppenbart att viktiga aktörer initierar 
utvecklingsarbeten som inte självklart tar sin utgångspunkt i RUFS strategier. 
Problemet riskerar att bli än mer accentuerat. Kraftig befolkningsökning, 
bostadsbrist och ökat tryck på välfärdstjänsterna kommer att pressa allt fler 
aktörer mot mer kortsiktiga insatser. Kommunernas sammanlagda faktiska 
planberedskap för bostadsbyggande är nu också större än både RUFS-
nivåerna och byggsektorns produktionskapacitet. Behovet av samordnade 
ageranden har ökat ytterligare. Vi återkommer i yttrandet till behovet av 
RUFS som ett gemensamt regionalt utvecklingskontrakt.  

Mål, delmål och åtgärder – principiellt sett bättre nu 
RUFS 2050 innehåller nu en samlad redovisning av: 

 En vision - "Europas mest attraktiva storstadsregion”
 Sex utmaningar inför framtiden 
 Fyra långsiktiga mål med sikte på 2050
 Tjugo mätbara delmål med sikte på 2030
 Åtta regionala prioriteringar

Det principiella upplägget är nu betydligt bättre än i samrådsförslaget. 
Planens olika delar hänger samman bättre i utställningsförslaget.

Delmålen har fortfarande olika karaktär och det finns en obalans i hur de är 
sammansatta och hur de matchar sina långsiktiga mål. Till exempel saknar 
Mål 2 ”En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region” tydliga delmål 
kopplade till jämlika livsvillkor och likvärdiga förutsättningar. Delmålen har 
här också komplexa innehåll med flera saker att uppnå. Samtidigt har Mål 4 
”En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp” fått 
fler men tydligt åtskilda delmål. Frågor som gäller integration och social 
hållbarhet bör framträda tydligare.
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När det gäller delmålen konstaterade Södertörnskommunerna i 
samrådsyttrandet att Stockholms arbetsmarknad har en mängd begränsningar, 
bland annat svag integration av invandrare, unga som för sent kommer in på 
arbetsmarknaden och invandrare som inte kommer in på arbetsmarknaden. 
Vår uppfattning var att RUFS 2050 behöver innehålla en tydligare inriktning 
för regionens kompetensförsörjning, där kompetensutveckling för flyktingar, 
strukturell diskriminering på arbetsmarknaden och skolgången för barn och 
unga är viktiga delar. Detta framgår nu bättre i beskrivningar och i de 
regionala prioriteringarna, men delmålen har inte blivit vassare.

En annan synpunkt gäller tillgängligheten till regionala stadskärnor och 
Arlanda. För Södertörnskommunerna är det viktigt att kollektivtrafiken blir 
konkurrenskraftig med bilen som ett delmål uttrycker – men också att 
restiderna totalt sett minskar i den nya regionstrukturen.

Vi vill se färre och mer bearbetade delmål, så att den slutliga RUFS 2050 
innehåller starkare styrsignaler. Södertörnskommunerna deltar gärna i det 
arbete som behövs de kommande månaderna. 

Åtta regionala prioriteringar har nu ersatt 28 prioriterade åtgärder. Det är bra - 
vår uppfattning är att regionalt samarbete kräver fokusering på det som är 
allra viktigast. Av utställningsförslaget framgår också att det pågår ett fortsatt, 
kompletterande arbete om formerna för samarbete, gemensamt 
ansvarstagande och deltagande av nyckelaktörer. Det är också bra – och 
Södertörnskommunerna är intresserade av att delta i ett sådant 
utvecklingsarbete. 

Sammantaget har utställningsförslaget RUFS 2050 tydligare förutsättningar 
att bli ett fungerande "kontrakt" mellan regionens aktörer både om mål för 
medellång och lång sikt men framför allt om de allra viktigaste insatserna på 
kort sikt. Men det finns fortfarande möjligheter att göra det ännu lite bättre.

Södertörnskommunerna är medvetna om processen med att samordna det 
regionala utvecklingsansvaret också i Stockholms län. Samtidigt ser vi att 
RUFS 2050 tydligare kan ge uttryck för att den anger en övergripande 
inriktning för RUP (Regionalt utvecklingsprogram).

Den rumsliga strukturen – håll i och håll ut
Genom processen med RUFS 2050 har Södertörnskommunerna ansett att den 
strukturbild som RUFS 2010 innehåller fortfarande bäst motsvarar 
Stockholmsregionens behov av en balanserad utveckling. Regionen behöver 
en stark utveckling av alla regionala stadskärnor och deras nära omland. Det 
gäller inte minst för att ge förutsättningar för en bättre balans i 
arbetsplatsernas lokalisering. Varje stadskärna har sina egna, unika 
drivkrafter för utveckling och bör växa utifrån dessa. Drivkrafterna kan 
förstärkas av offentliga investeringar, där framför allt kopplingarna till 
trafiksystemet har stor betydelse.  
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Den regionala struktur som utställningsförslaget innehåller ligger nu mer i 
linje med Södertörnskommunernas uppfattning.  
 
Vi vill se en tydligare trafikstrategi i Stockholmsregionen
Det är en sak att lägga fast en målbild för den regionala strukturen, där 
transportsystemet spelar en viktig roll, och en annan sak att nå till målbilden 
med rätt insatser genomförda i en fungerande ordning.

För Södertörnskommunerna är tillgängligheten till och mellan de regionala 
stadskärnorna Södertälje, Kungens kurva – Skärholmen, Flemingsberg och 
Haninge stad i dagsläget otillräcklig, vilket gör att deras möjligheter att 
utvecklas som attraktiva alternativ till centrala Stockholm inte är så goda som 
de annars skulle vara. Kommunikationerna mellan de tre stora 
kommunikationsstråken på Södertörn är bristfälliga för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik, gods och personbilar (tunnelbana/E4/20, pendeltåg/väg226, 
pendeltåg/väg73). Vägnätet är hårt belastat och trafiksäkerheten är låg.

Många av våra prioriterade satsningar är på väg att genomföras eller ingår i 
utbyggnadsförberedande planering. Södertörnskommunerna anser att 
fullföljandet av de satsningar som sedan länge ingått i den regionala planeringen 
behöver vara säkerställda innan fler nya satsningar och utbyggnadspaket sätts i 
verket i regionen. Detta gäller inte minst Tvärförbindelse Södertörn, som har en 
avgörande betydelse för hur väl regionen ska fungera på ett sammanhållet sätt.  

Utställningsförslaget innehåller något mer utvecklade riktlinjer och 
förhållningssätt för transportsystemet jämfört med samrådsförslaget. 
Trafikfrågorna berörs också i samband med klimatpåverkan och kring 
bebyggelsestruktur, men det är fortfarande svårt att få en samlad bild. Det gäller 
särskilt för den längre sikten 2030-2050. Utställningsförslaget konstaterar att 
trängseln på de centrala delarna av vägnätet inte kan byggas bort genom fler 
väginvesteringar utöver den struktur som är under genomförande. Detta får dock 
inte uppfattas som ett skäl för att låta investeringarna avstanna. Det finns 
fortfarande omfattande behov av investeringar för att effektivisera 
framkomligheten för kollektivtrafik och godstransporter och för åtgärder som 
avlastar den centrala kärnan.

Södertörnskommunerna utgår från att en tydligare trafikstrategi arbetas fram 
inom ramen för den regionala prioriteringen ”Styra mot ett transporteffektivt 
samhälle”.

Detaljeringsgraden riskerar det regionala kontraktet 
Utställningsförslaget har blivit väsentligt mer omfattande än samrådsförslaget 
och också mer detaljerat. Det gäller särskilt avsnitten om Regional struktur och 
Tematiska frågor som under rubrikerna Regionala förhållningssätt och Centrala 
ställningstaganden ger ytterligare anvisningar om vad bland andra kommunerna 
ska förhålla sig till. Det gäller till viss del också den detaljerade plankartan.
Huvuddelen av tilläggen är okontroversiella genom att överlappande lyfta fram 
inriktningar från lagstiftning och andra anvisningar från staten eller andra redan 
fungerande planer och strategier. Det kan gälla skrivningar som ”Den regionala 
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cykelplanen ska användas som utgångspunkt för utbyggnad av regionala 
cykelstråk” eller ”Kommunerna ska samverka regionalt i VA-frågor”.

Men det finns också konkreta tillägg med mer direkt påverkan. Ett exempel är 
plankartan som pekar ut sjön Yngern i Nykvarns kommun som regional 
dricksvattentäkt. Det är ingen tvekan om att den regionala dricksvattenförsörj-
ningen är av största vikt för hela Stockholmsregionen, särskilt med beaktande av 
den snabba befolkningsutvecklingen. Frågan om regionala reservvattentäkter 
utreds för närvarande av Länsstyrelsen, men utredningen är inte klar. Det är 
därför mycket förvånande att SLL föregår utredningen genom RUFS plankarta. 
Ett annat exempel kan vara Hemfosa i Haninge kommun samt Segersäng och 
Ösmo i Nynäshamns kommun, tre platser med god tillgång till kollektivtrafik 
där regeringens utredare för stora samlade exploateringar räknar med runt 
20 000 nya bostäder. Utställningsförslaget markerar platserna som sekundära 
bebyggelselägen.

Den ökade detaljnivån i utställningsförslaget riskerar att leda till både 
övertolkningar och feltolkningar och därigenom urholka utvecklingsplanens 
funktion som regionalt kontrakt. Landstinget behöver överväga ytterligare vad i 
RUFS 2050 som bör läggas fast i ett antagandebeslut och vad som ska utgöra 
planeringsunderlag. 

RUFS 2050 behövs som regionens gemensamma kontrakt
Södertörnskommunerna anser att RUFS är en viktig plan, en utvecklingsplan 
som ska ange en inriktning för kommande beslut. Den är i strikt mening ingen 
genomförandeplan, men ska fungera så att gemensamma viljeinriktningar 
omsätts i aktiva och finansierade handlingar. Därför är det bra att kalla RUFS 
för ett gemensamt kontrakt – men det är avgörande hur aktörerna lever upp 
till det gemensamma kontraktet.
 
Utställningsförslaget med sina regionala prioriteringar, kompletterat med 
tydligare arbetsformer förankrade hos nyckelaktörer har bättre förutsättningar 
att mobilisera regionens aktörer för ett kraftfullare samarbete kring den 
regionala utvecklingen.

Det är fortsatt viktigt att RUFS inte uppfattas som ett ”kontrakt” enbart 
mellan landstinget och kommunerna. Förväntningarna på statens medverkan i 
frågor om infrastruktur, bostadsutveckling högre utbildning med mera, kan 
inte uttryckas nog tydligt. I de regionala prioriteringarna redovisas statliga 
verk och myndigheter som tydliga aktörer. Södertörnskommunerna uppfattar 
att det fortsatta regionala utvecklingsarbetet också på något sätt behöver 
fånga in statens bredare roll som part i kontraktet för att utveckla 
huvudstadsregionen.

Vi har en gemensam plan – och behöver tala om det
Processerna för att förverkliga RUFS intentioner är synnerligen väsentliga. 
Det krävs ett ständigt pågående förankrings- och mobiliseringsarbete för att 
inte tappa mål och struktur ur sikte, det vill säga en ständig kommunikation 
kring planen.
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För Södertörnskommunerna: 

 
Daniel Dronjak 
Ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge 

 
Boel Godner
Ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje

 
Lennart Kalderén
Ordförande i kommunstyrelsen i Salem

 
Patrik Isestad
Ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn

 
Fredrik Saweståhl
Ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö

Meeri Wasberg
Ordförande i kommunstyrelsen i Haninge 

 
Bob Wållberg
Ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn
 
Ebba Östlin
Ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka 
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