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Förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, är ett
viktigt dokument som kommer att ha stor inverkan på Stockholmsregionens
framtida utveckling. RUFS 2010 har arbetats fram under flera år och arbetet
har präglats av en uttalad ambition att involvera många olika intressenter –
politiker, ideella organisationer, akademin, privatpersoner näringslivet etc.
Processen har fungerat bra och det slutdokument som nu står klart är i huvudsak väl förankrat och genomarbetat.
I allt väsentligt ställer vi oss bakom förslaget till RUFS 2010, men det finns
ett par områden som vi menar är så viktiga att de förtjänar ännu mer uppmärksamhet än de ges i förslaget. Vår utgångspunkt är att dessa områden
bör utvecklas genom handlingsprogram eller andra typer genomförandeåtgärder. På dagens sammanträde tar Socialdemokraterna inte slutlig ställning till RUFS 2010, utan återkommer i landstingsstyrelsen.

Håll ihop regionen – nord och syd på samma villkor
Idag råder en ekonomisk och social obalans mellan regionens nordliga och
sydliga delar. Vi har mycket tydligt påpekat att regionens utveckling inte kan
bäras av Stockholms innerstad och närförorter. Ett exempel på hur investeringar bör göras för att minska obalansen är vårt tydliga ställningstagande
för byggandet av Spårväg syd, som skulle kunna bidra till regionutvecklingen i södra länsdelen.

Ta vara på allas kompetens och förutsättningar
Vi har under hela RUFS 2010-processen framhållit att grunden för Stockholm som en kunskapsregion ligger i en väl fungerande utbildning för alla,
hela vägen från förskolan, via skolan och gymnasiet till den högre utbildningen. Endast om förskolan och alla grundskolans delar fungerar kommer
allas kompetens att kunna tas tillvara, vilket är av avgörande betydelse för
tillgången till välutbildad arbetskraft och därmed för regionens ekonomiska
och sociala utveckling. Det arbete som har initierats av Regionplanenämnden vad gäller att ta fram ett handlingsprogram om den högre utbildningen
bör kompletteras med ett arbete för att utreda och säkerställa förskolans,
grundskolans och gymnasiets utvecklingsmöjligheter.
Ta vara på Stockholmsregionens unika förutsättningar i form av kulturell
pluralism och mångspråkighet
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Stockholmsregionen har många fördelar och goda förutsättningar att hävda
sig i den globala konkurrensen. Till de konkurrensmässiga fördelar som
kännetecknar Stockholmsregionen hör vår kulturella pluralism samt vår
unika tillgång till invånare med mångspråkig kompetens. Genom att bygga
en region med institutioner som systematiskt tar denna kompetens tillvara
kan vi skapa en region som utvecklas positivt ekonomiskt såväl som socialt,
en region som präglas av tillväxt och minskade sociala klyftor.

Möt miljö- och klimatproblemen
RUFS 2010 bygger på omfattande analyser om hur miljö- och klimatproblemen kommer att påverka den framtida Stockholmsregionen och planen
bygger på en tydlig ambition att planera regionen på ett sätt som minimerar
regionens bidrag till växthuseffekten, utan att för den skull göra avkall på de
höga ambitionerna mot en förbättrad ekonomisk och social utvecklingen.
Trots de höga miljö- och klimatambitioner som präglar RUFS 2010 finns det
ytterligare arbete att göra, bland annat i form av att belysa hur nya metoder
för att möta klimat- och miljöhotet kan arbetas fram samt hur energiförsörjningen i regionen kan optimeras och göras ännu miljövänligare. I RUFS
2010 bör det slås fast att ett kraftvärmeverk bör byggas i Kymlingeområdet.
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