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Stockholm-Mälarregionen 2050 – inkomna synpunkter 
med förslag till hantering 

Nedan följer en sammanställning av inkomna synpunkter, konkreta förslag på revidering samt 

förslag till hantering. 

 

Centerpartiet  

Inga (inkomna) synpunkter. 

 

Kristdemokraterna 

Inga synpunkter på förslaget från Kristdemokraternas partigruppsmöte.  

 

Liberalerna 

Den liberala gruppen ställer sig bakom förslaget.  

 

Miljöpartiet 

Miljöpartiet hade två övergripande synpunkter på innehållet. Den ena synpunkten är att klimat 

och hållbarhet endast nämns i samband med godstrafik medan Mälardalsrådet har det som 

övergripande mål för verksamheten. Det behöver framkomma på ett betydligt mer tydligt sätt 

att klimat och hållbarhet genomsyrar allt gällande infrastruktur. Den andra synpunkten är att 

innehållet är spretigt och att det tydligt kantrar mot arbetsmarknad trots att infrastruktur är en 

så viktig del av Mälardalsrådets arbete.  Det behöver innehålla mer infrastruktur. 

 

Styrelsen föreslår med anledning av ovan följande: 

• Meningen ”Rätt utbildning finns – för barn och unga och för den som vill lägga till 

eller ändra yrkesbana senare i livet.” i första stycket utgår och ersätts med meningen 

“Som invånare är vi trygga med att resan är hållbar och att regionens 

transportinfrastruktur kontinuerligt utvecklas för att möta framtidens utmaningar.”.  

• Meningen ”Transporterna i regionen är klimatneutrala och resurseffektiva.” läggs till 

först i andra stycket för att genomsyra alla transporter. Orden ”resurseffektiva, 

klimatneutrala och kommer fram i tid” i sista meningen om godstransporter i andra 

stycket ersätts med ”robusta” för att undvika upprepning. 

• Meningen ”Samtidigt är regionen känd för att ligga i framkant vad gäller hållbar 

omställning.” läggs till sist i fjärde stycket. 

 

Moderaterna 

Inga kommentarer. 

 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna har lämnat konkreta önskemål om revideringar av förslaget: 

• Meningen ”Rätt utbildning finns – för barn och unga och för den som vill lägga till 

eller ändra yrkesbana senare i livet.” i första stycket önskas utgå. 

• Ordet ”Alla” i början av sista meningen i andra stycket önskas utgå och ersättas med 

”, oavsett trafikslag.” i slutet av meningen. 
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• ”I Stockholm-Mälarregionen förstår alla - […] - att samarbete är nyckeln” i början av 

sista stycket önskas ersättas av ”I Stockholm-Mälarregionen är samarbete mellan […] 

nyckeln”. 

 

Styrelsen föreslår med anledning av ovan följande: 

• Meningen ”Rätt utbildning finns – för barn och unga och för den som vill lägga till 

eller ändra yrkesbana senare i livet.” i första stycket utgår. 

• Ordet ”Alla” i början av sista meningen i andra stycket utgår och ersättas med ”, 

oavsett trafikslag.” i slutet av meningen. 

• ”I Stockholm-Mälarregionen förstår alla - […] - att samarbete är nyckeln” i början av 

sista stycket ersättas av ”I Stockholm-Mälarregionen är samarbete mellan […] 

nyckeln”.   

 

Sverigedemokraterna  

Inga kommentarer. 

 

Vänsterpartiet  

Vänsterpartiet vill gärna ha in mer om klimat, miljö, hållbarhet och omställning. Det saknas 

nästan helt i dokumentet, trots att det ska vara fokus. Partiet undrar om det går att lyfta in 

hållbara transporter mer i styckena om infrastruktur? Gärna något om att partiet vill ha en 

storregion som inte förbrukar mer än vad vi kan för att nå våra klimatmål. Nu ligger fokus på 

arbetsmarknad, utbildning och internationell tillgänglighet och ganska lite kring infrastruktur, 

omställning, hållbarhet, klimat och miljö. 

 

Styrelsen föreslår med anledning av ovan följande: 

• Meningen ”Rätt utbildning finns – för barn och unga och för den som vill lägga till 

eller ändra yrkesbana senare i livet.” i första stycket utgår och ersätts med meningen 

“Som invånare är vi trygga med att resan är hållbar och att regionens 

transportinfrastruktur kontinuerligt utvecklas för att möta framtidens utmaningar.”.  

• Meningen ”Transporterna i regionen är klimatneutrala och resurseffektiva.” läggs till 

först i andra stycket för att genomsyra alla transporter. Orden ”resurseffektiva, 

klimatneutrala och kommer fram i tid” i sista meningen om godstransporter i andra 

stycket ersätts med ”robusta” för att undvika upprepning. 

• Meningen ”Samtidigt är regionen känd för att ligga i framkant vad gäller hållbar 

omställning.” läggs till sist i fjärde stycket. 

 

 

 


