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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdag

Kommunstyrelsen 2017-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187
Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050 - remissyttrande till Stockholms läns landsting 
Dnr Kst 2017/384

Beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande godkänns och överlämnas som Järfälla 
kommuns remissvar på utställningsförslaget RUFS 2050 Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet i korthet
Stockholms läns landsting har översänt utställningsförlag till ny Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen för synpunkter senast den 3 november 2017 Kommunstyrelseförvaltningen har 
skrivit fram ett förslag till yttrande som bygger vidare på kommunens samrådsyttrande över 
utvecklingsplanen, daterat 2016-09-23. Flera delar av utvecklingsplanen som kommunen hade 
synpunkter på då har utvecklats i utställningsförslaget. I bifogat förslag till yttrande kvarstår vissa 
synpunkter och nya har tillkommit med anledning av de förändringar som gjorts i 
utställningshandlingen exempelvis tillkomst av plankarta.

Reservation
M, L och KD reserverar sig mot beslutet
 
Kommunstyrelsens behandling
Lämnade förslag
M, L och KD yrkar bifall till följande förslag:

- Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande godkänns och överlämnas som Järfälla 
kommuns remissvar på utställningsförslaget RUFS 2050 Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen med följande ändring:
Förslag på ny lydelse sid 2(4), andra stycket und er "Plankarta", tredje meningen. "Området 
omfattas av Järfällas del av Stockholmsöverenskommelsen om utbyggd tunnelbana som 
tillsammans med redan pågående bebyggelse innebär mer än 16 000 nya bostäder, arbetsplatser 
och urbana verksamheter."

 
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelseförvaltningens förslag mot M, L och KD:s förslag och konstaterar 
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att paragrafen ska 
justeras omedelbart.

Beslutet ska skickas till 
Stockholms läns landsting
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

2017-10-30

Kommunstyrelsen                         

Dnr Kst 2017/384

Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050 - remissyttrande till Stockholms läns landsting

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande godkänns och överlämnas som 
Järfälla kommuns remissvar på utställningsförslaget RUFS 2050 Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Ärendet i korthet

Stockholms läns landsting har översänt utställningsförlag till ny Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen för synpunkter senast den
3 november 2017

Kommunstyrelseförvaltningen har skrivit fram ett förslag till yttrande som bygger 
vidare på kommunens samrådsyttrande över utvecklingsplanen, daterat 2016-09-23. 
Flera delar av utvecklingsplanen som kommunen hade synpunkter på då har 
utvecklats i utställningsförslaget. I bifogat förslag till yttrande kvarstår vissa
synpunkter och nya har tillkommit med anledning av de förändringar som gjorts i 
utställningshandlingen exempelvis tillkomst av plankarta.

Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-30
2. Utställningsförslag; Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 

2050
3. Bilaga: Plankarta för Stockholms län 2050
4. Bilaga: Samlad konsekvensbeskrivning av RUFS 2050
5. Yttrande över Utställning av Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2050

Bakgrund

Arbete pågår med att ta fram ny RUFS 2050. Landstingets tillväxt- och 
regionplanenämnd har remitterat utställning av planförslaget RUFS 2050. 
Remissperioden pågår fram till och med den 3 november 2017. Till förslaget hör en 
plankarta och samlad konsekvensbeskrivning. Landstingsfullmäktige kommer före 
sommaren 2018 kunna fatta beslut om att anta en ny regional utvecklingsplan för 
Stockholms län, RUFS 2050. 
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Analys

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till det utställda planförslaget. Att 
RUFS 2050 bygger vidare på inriktningen i RUFS 2010 bidrar till ökad 
förutsägbarhet och långsiktighet vilket leder till goda möjligheter för aktörer att fatta 
välavvägda strategiska beslut som främjar regionens utveckling. 
Attraktionsplanering, täthet och närhet ska främjas för att fysiskt tillgängliggöra och 
sammanlänka regionen. Kopplingar med betydelse för människlig aktivitet ska 
stärkas.

Förvaltningen ser positivt på att RUFS 2050 syftar till att skapa ett kontrakt som 
leder till ökad tydlighet och förståelse för de stora utvecklings- och 
investeringsbehov som finns i regionen. Kontraktet och budskapet som RUFS utgör 
gentemot stat och externa investerare ska därmed vara väldigt tydligt och lätt att ta 
till sig för att staka ut en gemensam färdriktning för Stockholmsregionen. RUFS 
2050 och plankartan ska även fungera som en överenskommelse vid detaljplanering 
och infrastrukturinvesteringar - det som är utpekat på kartan ska gå att genomföra i 
verkligheten

Järfälla kommun har en tydlig målsättning om att växa samt bidra till att öka 
regionens attraktionskraft och tillväxt. Förvaltningen ser därför att planen ska införa 
en hierarki för de regionala stadskärnorna. Barkarby-Jakobsberg ska pekas ut som en 
regional stadskärna med storregional funktion. Plankartan ska även peka ut hela 
programområdet för Barkarbystaden och programområdet för Veddesta som 
regionala stadskärnan. I plankartan ligger delar av dessa inom ett annat skikt. 

För att Barkarby-Jakobsberg ska nå sin fulla kapacitet krävs även riktade strategiska 
investeringar och följdinvesteringar av stat och landsting med avseende på 
infrastruktur, kollektivtrafik, sjukvård och högre utbildning som ligger i linje med 
Stockholmsöverenskommelsen och RUFS 2050. 

Namn
Titel Namn

Titel

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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YTTRANDE                                                    1 (4)

Yttrande över utställning av planförslaget RUFS 2050 Regional utvecklings-plan för Stockholmsregionen

Kommunstyrelseförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11
Samhällsbyggnadsavdelningen Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA
Peter Andersson, Samhällsplanerare/projektledare Telefon växel: 08-580 285 00
Telefon:08-580 286 18  E-post:  Webbplats: www.jarfalla.se
Fax: Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082  

2017-10-30

Dnr Kst 2017/384   

Yttrande över Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050

Järfälla kommun ställer sig bakom RUFS 2050 och visionen om att utveckla 
Stockholm till Europas mest attraktiva storstadsregion.
 
Bakgrund
Järfälla kommun är en integrerad del av Stockholmsregionen och tar ett stort ansvar 
för regionens utveckling både med avseende på bostadsförsörjning och för 
möjliggörandet av en välintegrerad regional stadskärna. Att utveckla Barkarby - 
Jakobsberg till en regional stadskärna är ett viktigt åtagande för Järfälla kommun. 
Vi ser den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som ett gemensamt 
kontrakt som pekar ut den långsiktiga riktningen för regionen och ligger till grund för 
planering och tillväxtarbete. RUFS 2050 kommer att vara utgångspunkt för framtida 
planering, operativa insatser, samordning i mellankommunala frågor och statlig 
infrastrukturplanering.

Från samråd till utställning
Regionens förutsättningar sammanfattas i sex utmaningar, varav en har justerats efter 
samrådet. Från ”att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt 
ledande” till ”att vara en internationellt ledande storstadsregion i en växande global 
konkurrens”. Utmaningarna är grunden för arbetet med RUFS 2050. 
Visionen och de fyra övergripande målen är oförändrade från samrådsförslaget. De 
mätbara delmålen med sikte på 2030 har bearbetats och förtydligats till 
utställningsförslaget. De mångtaliga prioriterade åtgärderna har ersatts av två 
regionala prioriteringar per huvudmål. De regionala prioriteringarna är det som 
regionens aktörer ska göra under perioden år 2018-2026. 

De tydligaste förändringarna som skett i RUFS 2050 till utställningsförslaget är;
 en reviderad och bantad målstruktur
 ökat fokus på genomförande
 plankarta har tagits fram
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Förslaget
Utställningsförslaget är innehållsrikt och omfattande. Poängen är att den regionala 
utvecklingsplanen ska vara ett regionalt kontrakt med tydlig genomslagskraft hos alla 
aktörer i regionen. Den gemensamma planen som presenteras ska vara tydlig och 
långsiktig. Offentliga och privata aktörer inom och utanför regionen, t.ex. staten, 
måste enkelt förstå planens andemening, se dess planeringsförutsättningar och 
investeringsmöjligheter för att kunna omsätta det i genomförande. Därmed ser 
Järfälla kommun en svaghet i dokumentets rika omfång. En omfattande produkt med 
brister i spets riskerar att göra planen begränsad i användarvänlighet och ger mindre 
genomslagskraft. Ett kärnfullt dokument med tydligare förväntansbild, ökar 
engagemanget hos samtliga aktörer och stärker det regionala kontraktet. Järfälla är 
positiv till att det finns en kortversion av RUFS 2050.

Järfälla kommun är mycket positiv till att målstrukturen har bantats ner och spetsas 
jämfört med samrådsförslaget. Det bidrar till ökad tydlighet och ökad möjlig 
genomförandekraft. De nya regionala prioriteringarna framstår som relevanta för att 
nå regionens mål. Viktigt att poängtera är att regionen nu har valt att styra mot 
kvantifierbara mål. Detta leder till att sådana mål hamnar i förgrunden på bekostnad 
av icke kvantifierade mål som kan ha likvärdig eller ännu tyngre signifikans för att 
uppnå den långsiktiga visionen och målen. 

Järfälla efterfrågar en tydligare framtidsspaning. Som det ser ut nu bygger RUFS 
mycket på nuvarande strukturer med optimering av befintligt ”system”. Exempelvis 
är planens koppling till det påbörjade digitala paradigmskiftet lågt utvecklat. Den 
framtida utvecklingen är svår att förutse men kommer påverka oss alla, både på 
individnivå och på systemnivå. RUFS behöver ta större höjd för en mer digitaliserad 
verklighet. Exempelvis där ”internet of things” är en självklarhet, där automatisering 
har effektiviserat arbetsmarknaden till den grad att många arbetstillfällen försvinner 
eller ändrar inriktning. Hur kan regionen planera för scenarion där automatisering 
och robotteknik genomsyrar vårt samhälle? Hur påverkar det planering för t.ex. 
lokalisering av arbetsplatser och arbetspendling, ändras begreppet rusningstrafik?  
Hur påverkar det godstransporter, inkomster, social sammahållning etc? Vad kan 
regional fysisk planering bidra med och vad kan andra sektorer bidra med? Att 
optimera ett befintligt system är inte fel men det behövs en levande diskussion och 
stora idéer om hur ett framtida samhälle kan se ut och mötas.

Plankarta
Järfälla ställer sig bakom inriktningen i planen som pekar ut att bebyggelse, 
verksamheter och arbetsplatser ska eftersträvas i kollektivtrafiknära lägen. Det är bra 
att plankartan visar en tätare struktur som speglar storstadsperspektivet tydligare, 
vilket är det som gör regionen unik för Sverige. 

Järfälla kommun vill med eftertyck understryka att vår regionala stadskärna omfattar 
hela programområdet för både Barkarbystaden och Veddesta. Tillsammans utgör de 
Sveriges största utvecklingsområde för en sammanhängande tät stadsbebyggelse. 
Inom området möjliggörs plats för 30 000 nya bostäder, arbetsplatser och urbana 
verksamheter. Det är viktigt att RUFS tar hänsyn till kommunernas 
expansionsplaner. I plankartan ligger delar av detta område inom det som benämns 
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som ”Strategiskt utvecklingsläge”, något som ska revideras till ”Regional 
stadskärna”. 
Järfälla kommun vill fortsatt trycka på att en hierarkiindelning av de regionala 
stadskärnorna bör prioriteras i planen, där Barkarby-Jakobsberg pekas ut som en 
regional stadskärna med storregional funktion, likt i ÖMS 2050.

Givet de regionala stadskärnornas olika förutsättningar och påverkanstyngd går det 
med en tydlig hierarkiindelning att fokusera rätt investeringar till rätt kärna och de 
regionala stadskärnorna kan därmed fyllas med rätt innehåll som stärker regionen 
som helhet och ökar hållbarheten i planen. Med sin framtida starka ställning i 
regionen har Barkarby-Jakobsberg goda förutsättningar att avlasta regionens centrala 
delar och vara huvudmålpunkt i nordväst längs Mälarbanan och E18. När förbifarten 
tas i trafik knyts Barkarby-Jakobsberg samman med Kungens Kurva-Skärholmen 
vilket skapar potential för att utjämna regionala skillnader mellan länets norra och 
södra delar. Med en sådan storregional funktion kan Barkarby-Jakobsberg attrahera 
ytterligare investeringar som stärker infrastrukturen och möjliggör för en regional 
kommunikationspunkt och som knyter västra Stockholm och östra Mellansverige 
närmare näringslivsnoder i regionen. Ur det perspektivet bör Barkarby även pekas ut 
som en central målpunkt för satsning på högre utbildning.

Järfälla ser det som positivt att plankartan pekar ut att det föreligger 
tillgänglighetsbehov från vår regionala stadskärna, dels till Arlanda, dels till 
Stockholm/Sollentunas regionala stadskärna. Tillgänglighetsbehovet är en viktig 
utpekad förbättringsåtgärd i att uppfylla delmålet om att kollektivtrafikens restid ska 
vara konkurrenskraftig med bilens restid mellan de regionala stadskärnor och 
Arlanda. Det utpekade behovet att utveckla kontakten mellan vår regionala 
stadskärna och Stockholm/Sollentuna är välkommet i kontexten om att regionala 
stadskärnor och gröna kilar ska ses i ett gemensamt sammanhang och att det är 
viktigt att möjliggöra urbana spridningskorridorer. Att se över möjligheten att fysiskt 
sammankoppla de båda regionala stadskärnorna samt västerort i Stockholm, till en 
större regional stadskärna i samexistens med den gröna kilen är nödvändigt för 
framtiden. Detta i syfte att uppnå en tillräcklig stor kritisk massa som avlastar de 
centrala delarna och på allvar kan erbjuda den närhet, täthet och attraktivitet som 
krävs för att bli ett fullgott alternativ till Stockholms innerstad.

Stadsförsörjning
Det är bra att det regionala bostadsbehovet har reviderats upp från samrådsförslaget. 
Järfälla kommun betonar vikten av att tillkommande bebyggelse bidrar till höga 
stadsbyggnadskvaliteter och goda boendemiljöer. Utbudet som produceras behöver 
diversifieras, både i upplåtelseform och i pris/kvalitet samt att det kopplas till 
bostadsförsörjning för samtliga grupper i samhället. RUFS behöver verka för 
samordning av lokalförsörjning för expanderande företag med fokus på balansen 
mellan och blandningen av bostäder, arbetsplatser och urbana verksamheter. 
Miljöerna som byggs kan inte enbart fokusera på antal bostäder utan de måste 
fokusera på utveckling av stadskvaliteter, där bostäder är en del. RUFS 
ställningstaganden för social sammanhållning, trygghet och tillit är positiva och 
viktiga.
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Tillgänglighet
Det är centralt att säkerställa resor på tvären genom ett spårburet och 
kollektivtrafikmässigt hållbart system. Därför är det positivt att Barkarby pekas ut 
som en regionaltågstation i ”principer för regionala tågstationer - fig.52”. Barkarby 
ska dock pekas ut som en regional knutpunkt för flera kollektivtrafikslag, radiellt och 
på tvären. Det stämmer bra överens med idén om flerkärnighet och att regionala 
knutpunkter ska finnas i regionens inre delar.  Den centrala regionkärnans knutpunkt 
ska vara belägen i centrala Stockholm.
 
Miljö och klimat
Att betrakta miljö- och klimatpåverkan i ett längre perspektiv är av stor vikt, något 
som till stor del återspeglas i målstrukturen. Det finns dock en stor utmaning i att 
genomföra planen inom ramen för klimatmålen. Är den planerade utbyggnaden av 
regionen - kopplat till bl.a. en föråldrad bostadsstock och en ökad tillgänglighet till 
regionen via mer resande från Arlanda - möjlig sett till målet om en resurseffektiv 
och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp? Utställningsförslaget hanterar 
inte frågan tillräckligt tydligt, det finns behov av ytterligare genomlysning.

Ekonomi
En stor strategisk tyngdpunkt på finansväsende eller FoU-investeringar riskerar att 
leda till en strukturellt monocentrisk struktur som varken tar hänsyn till sociala 
förutsättningar eller kommande globala utmaningar i tillräckligt stor utsträckning. 
Därför är det viktigt att i högre grad ta hänsyn till de små och medelstora företagens 
förutsättningar och behov i syfte att skapa en mer resilient region.
 
Gemensamt kontrakt
Att RUFS ses som regionens gemensamma röst och kontrakt är viktigt. RUFS 2050 
och det fortsatta arbetet med regional utveckling kräver samsyn och långsiktighet. 
Det är viktigt att TRF/SLL utgör en enande part/samordnare i regionen som tydligt 
erbjuder en arena och nära dialog med kommunerna samt ger vägledning i processen 
för hur vi bäst förverkligar RUFS 2050. Det leder till större uthållighet och bättre 
kraft i genomförandet.

Kommunerna skapar förutsättningar för utvecklingen i RUFS 2050, men det krävs att 
andra aktörer bidrar för att fylla utvecklingen med innehåll. Eftersom utveckling och 
tillväxt kostar, både i tid och finansiella termer, har landstinget och staten en viktig 
roll att fylla. Landstinget måste rikta strategiskt investeringar och följdinvesteringar 
till den regionala stadskärnan, med avseende på t.ex. sjukvård och lokaltrafik, så att 
den kan nå sin fulla potential och avlasta regionens centrala kärna samt bidra till en 
hållbar region. Staten måste förhålla sig till och förstå att plankartan gäller i skarpt 
läge, vid exempelvis detaljplanering och strategiska investeringar av infrastruktur. 
Kommuner och aktörers behov av stöd från staten i genomförandet av RUFS genom 
bl.a. länsstyrelsen och Trafikverket kan inte nog understrykas. Därmed behöver det 
kontrakt och budskap som RUFS utgör gentemot stat och externa investerare vara 
väldigt tydligt och lätt att ta till sig för att staka ut en gemensam färdriktning för 
Stockholmsregionen.
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