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YTTRANDE 
2018-04-17 
 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
miljoplanering.stockholm@lansstyrelsen 

 

Remissvar: Utkast till Regional handlingsplan för grön 
infrastruktur i Stockholms län 

Dnr: TN-2018-00161 SBN-2018-00332 KS18/78 

Sammanfattande synpunkter 
Södertälje kommun ser positivt på att Länsstyrelsen tar fram denna regionala handlingsplan. Vi 
anser att dokumentet fyller en viktig funktion i den gemensamma ambitionen att skapa en mer 
hållbar utveckling av Stockholmsregionen. Dokumentet är omfattande och med en tilltalande 
layout men är i nuvarande form för ostrukturerat för att bli det tillgängliga styrdokument som 
det har ambitionen och förutsättningarna att vara.  

Dokumentet har en ambitionsnivå som Södertälje kommun ställer sig helt bakom men 
dokumentets upplägg och omfattning gör det svåröverblickbart och svårhanterligt i det fortsatta 
arbetet. Dokumentet kan med fördel minskas i omfattning om den stora delen av upprepning av 
text arbetas bort. För att underlätta den framtida tillämpningen skulle dokumentet också må bra 
av ett mindre formellt och svårtillgängligt språk samt en tydligare uppdelning utifrån 
aktörer/målgrupper. 

En svaghet är att de utpekade insatsområdena och åtgärdsförslagen hamnar i bakgrunden. Ett 
förslag till förbättrad struktur är att tydligare lyfta fram de viktigaste områdena tidigt i 
dokumentet och att lägga den omfattande delen om nuläget sist i dokumentet, eller som bilaga.  

 
Övriga synpunkter 
I utkastet finns följande något otydliga formulering: 

• Handlingsplanen är ett av verktygen för att genomföra RUFS2050 och ska ses som 
konkretiseringar inom mål och förhållningssätt till grönstrukturens olika komponenter som 
berörs i RUFS2050. 
 

Vi anser att dokumentets status i det fortsatta arbetet bör tydliggöras och denna text utvecklas.  

Södertälje kommuns ambition är att dokumentet ska hanteras som en del i RUFS2050 och 
därför utgöra ett vägledande underlag för kommunens markanvändning och planering inom de 
områden som handlingsplanen omfattar. Vi ser att dokumentet i sin slutliga form kommer vara 
ett värdefullt verktyg i kommunens arbete med planering, bygglov etc. Men som dokumentet ser 
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ut i denna remissversion bedömer vi att vissa delar i dokumentet inte riktigt håller den kvalitet 
som krävs för att utgöra detta verktyg. För att dokumentet ska kunna utgöra ett sådant verktyg 
ifrågasätter vi det valda tidsperspektivet med aktiviteter 2018-2020. Tiden fram till 2020 är 
alltför kort för att dokumentet på allvar ska kunna ge det avtryck på kommunal och regional 
nivå som ett arbete av denna dignitet har potential att göra. Det finns en uppenbar risk att 
dokumentet blir inaktuellt redan innan det på allvar kunnat börja tillämpas.  

Dokumentet skulle må bra av om användningsområde och aktuella målgrupper förtydligades. 

Kvaliteten på sakinnehållet skiljer sig mellan dokumentets olika delar. Vi har svårt att bedöma 
om variationen beror på tids- eller samordningsbrist men föreslår att en insats genomförs för att 
kalibrera ambitionsnivå och sakinnehåll. 

En fullständig SWOT-analys borde ingå där styrkor och möjligheter även beaktas inte enbart 
”Övergripande påverkansfaktorer och hot”. Detta kunde sedan vara en viktig pusselbit i att 
formulera olika åtgärdsförslag.  

 

 

 

________________________ 

Boel Godner 

Kommunstyrelsens ordförande 
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