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Sammanfattande bild av läget

Denna rapport är en uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholms
län, RUFS 2010. Det är den första uppföljningen av genomförandet som görs och
ambitionen är att uppföljningen ska utvecklas och förfinas över tid. Uppföljningen
baseras på en rad statistiska indikatorer samt en genomgång av vad olika aktörer i
regionen gör för att genomföra två av de sex strategier som lades fast i RUFS 2010.
De två strategier som följts upp år 2011 är ”Utveckla idéer och förnyelseförmåga”
samt ”Utveckla en flerkärnig och tät region”. Till dessa strategier hör nitton åtaganden som styrt uppföljningen. En utförlig redovisning av indikatorer och uppföljning
finns på TMR:s hemsida www.tmr.sll.se.
Regionen i ett europeiskt perspektiv
Utgångsläget för regionen i ett europeiskt perspektiv är relativt gott. Vid en jämförelse med åtta andra storstadsregioner i Europa placerar sig Stockholmsregionen
genomgående högt eller i mitten av gruppen med några få undantag. Jämförelserna
görs med regionerna Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och Oslo. Det bör påpekas att statistiken för denna jämförelse har
en eftersläpning på ett antal år och flera siffror härstammar därför från tiden före
finanskrisen (2008). Jämförelsen ska därför ses som ett utgångsläge snarare än ett
mått på regionens utveckling i förhållande till RUFS 2010.
Stockholmsregionen har i jämförelsen lägst utsläpp av växthusgaser vilket är mycket positivt. Vad gäller BRP per capita, FoU investeringar, arbetskraftens produktivitet, sysselsättningsgrad, FoU som andel av BNP, antal patentansökningar och andel
högskoleutbildade placerar sig regionen också bra i jämförelsen. Gällande ungdomsarbetslöshet ligger dock inte Stockholmsregionen lika bra till. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i de jämförda regionerna. Detta innebär självklart en
utmaning för regionens långsiktiga utveckling. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att utgångsläget för regionen i denna jämförelse är gott, men att det finns
områden där Stockholmsregionen kan utvecklas och bli bättre för att uppnå visionen ”Europas mest attraktiva storstadsregion”.
Läget i regionen
Stockholmsregionen har en välutbildad arbetskraft och regionen attraherar högutbildade. Ungdomarna i regionen har också en hög övergångsfrekvens till högre
studier och andelen ungdomar som går vidare till högre utbildning har ökat de senaste åren. Det bör dock nämnas att män sedan flera år har en lägre övergångsfrekvens än kvinnor och att det finns stora inomregionala skillnader.
Entreprenörskulturen är stark i ett svenskt perspektiv och antalet nystartade företag har ökat konstant de senaste tio åren. Intressant att notera är att antalet nystartade företag inte påverkats negativt av finanskrisen. De kunskapsintensiva företagen
står också för en allt större del av sysselsättningen medan tillverkningsindustrin går

2011 års uppföljning av RUFS

5

tillbaka. Denna utveckling mot ett näringsliv med högt kunskapsinnehåll förstärks
också av en pågående strukturomvandling där ytkrävande branscher flyttar till mer
perifera lägen medan kontaktintensiva och möteskrävande branscher attraheras till
den centrala regionkärnan.
Stockholmsregionen är en välkänd besöksdestination och det totala antalet kommersiella övernattningar i Stockholms län har ökat under de senaste åren, även
andelen av Sveriges totala antal övernattningar har ökat något.
Vad gäller miljö och klimat går utvecklingen i rätt riktning men på flera områden
behövs ändå stora insatser. De klimatpåverkande utsläppen minskar totalt men inte
i tillräcklig omfattning. Energisektorns omställning till biobränslen har inneburit en
stor förändring, men inom transportsektorn ökar utsläppen och energianvändningen totalt har legat på oförändrad nivå i två decennier. De totala utsläppen i länet
ligger under 6 miljoner ton växthusgaser per år. Utsläppen av hälsofarliga ämnen
minskar totalt sett i regionen, vilket är mycket positivt. Hushållsavfallet per invånare minskar och ligger på knappt 250 kg/år men åtgärder behöver göras för att ta
hand om avfallet på ett mer resurseffektivt sätt.
Stockholmsregionen har genom sin bebyggelsestruktur goda förutsättningar för att
erbjuda invånarna en god tillgång till både kollektivtrafik och tätortsnära natur.
Befolkningen ökar i de regionala stadskärnorna, vilket är positivt för utvecklingen
mot en resurseffektiv region, men i övriga kollektivtrafiknära lägen har tvärtom
befolkningen procentuellt sett minskat vilket kan tolkas som att det fortfarande sker
en viss utglesning i regionen. Tillgången på tätortsnära natur är idag ungefär den
samma som för fem år sedan, vilket kan tolkas som att regionen klarat av att växa
samtidigt som den goda tillgången till gröna kilar bibehållits. Det är samtidigt viktigt att den nya bebyggelsen inte inkräktar på de gröna kilarna. Det bör i sammanhanget påpekas att uppföljningen av tillgång till natur inte tagit hänsyn till parker
och lokala grönområden.
Marknaden för bostadsbyggande är väldigt konjunkturkänslig. Byggandet har under de senaste tio åren gått både upp och ner, men sammantaget motsvarar inte
bostadsbyggandet den långsiktiga efterfrågan. Det är oroande att det färdigställs för
få bostäder i förhållande till den långsiktiga bedömningen som gjordes i RUFS
2010. Den verkliga befolkningsutvecklingen har dessutom legat högre än denna
bedömning. Tillgången till bostäder är central för regionens utveckling och det finns
goda marknadsförutsättningar för byggande i de flesta kommuner.
Stockholmsregionen har haft en långsiktig trend som innebär ett ökat resande med
både bil och kollektivtrafik. Bilresandet har dock ökat i en betydligt snabbare takt än
kollektivresandet och kollektivtrafikandelen i länet har stadigt minskat, trots att
resenärerna är mycket nöjda med kollektivtrafiken. Efter trängselskattens införande
2005 ökade kollektivtrafikandelen för resor in mot Stockholms innerstad och för
resor över det s.k. Saltsjö-Mälarsnittet. Sedan dess har kollektivtrafikandelen ökat
något i regionens centrala delar. Antalet bilresor till innerstaden och över SaltsjöMälarsnittet har minskat sen 2005 (antalet bilresor till innerstaden har minskat
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med 16 procent och över Saltsjö-Mälarsnittet med 6 procent). Bilresorna över regioncentrumsnittet har dock ökat något (2 procent) under samma period.
En slutsats är att persontransporter med bil har minskat i de centrala delarna av
regionen under de senaste åren. Kollektivtrafikresandet har inte ökat i motsvarande
mängd vilket kan bero på att några har ändrat sin målpunkt i samband med trängselskattens införande. Det minskade bilresandet i de centrala delarna kan vara en
följd av att fler ställer bilen och går eller cyklar istället.
Regionen har haft en positiv utveckling inom området trivsel och trygghet och har
klarat finanskrisen 2008 bättre än riket. Andelen av befolkningens nettoinkomst
som består av någon form av försörjningsstöd/ersättning ökade till exempel marginellt under 2008-2009, medan den i riket ökade markant. Det finns dock stora
inomregionala skillnader och stora skillnader mellan grupper. Ohälsotalet är också
betydligt lägre än genomsnittet för riket.
Det sociala kapitalet utvecklas i positiv riktning, även om stora inomregionala skillnader finns. Överlag uppger boende i Stockholmsregionen att de har större tillit till
sina grannar 2010 än de hade 2002. Valdeltagandet i kommunvalen är också högt
och det trendbrott som startades 2006 har fortsatt. I genomsnitt har valdeltagandet
i länet ökat med 2,0 procent under det senaste valet. Antal skadegörelser, stöld och
billbrott fortsätter också minska i Stockholms län men ligger dock fortfarande över
riksgenomsnittet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att utvecklingen i regionen i flera avseenden
går i rätt riktning. Regionen har klarat finanskrisen 2008 bra, näringslivet utvecklas
mot mer kunskapsintensiva verksamheter och arbetskraften är högutbildad. Utvecklingen för miljö och klimat är också delvis positiv även om energiförbrukningen
behöver minska i snabbare takt och fossila bränslen måste fortsätta att fasas ut.
Tryggheten och tilliten har ökat och människor i behov av försörjningsstöd har inte
ökat i någon större utsträckning trots krisen. Positivt är också kollektivtrafikandelen
för resor in mot Stockholms centrala delar ökade i samband med införandet av
trängselskatten och att den troligtvis innebar ett ökat resande med cykel och till
fots.
På några punkter ger dock utvecklingen anledning till oro. Främst gäller detta färdigställandet av bostäder som inte svarar mot befolkningstillväxten. En annan oroande utveckling är att kollektivreseandelen fortsätter att minska. Dessa två områden
är avgörande för regionens långsiktiga utveckling.
Vad görs för genomförandet av strategin ”Utveckla idéer och förnyelseförmåga”?
Det pågår en stor mängd aktiviteter med bäring på strategin ”utveckla idéer och
förnyelseförmåga”. Strategin visar på att näringspolitikens olika komponenter kan
bli ett mycket kraftfullt instrument för regional utveckling. I RUFS 2010 framhålls
bland annat att offentliga organ kan spela en viktig roll för att stödja näringslivets
utveckling – och att bristen på en gemensam näringspolitik är ett hot mot Stockholmsregionens långsiktiga utveckling.
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Många aktörer, till exempel ALMI och Stockholm Business Alliance gör värdefulla
insatser för näringslivsklimatet och åtagandet ”formulera och genomför en långsiktig näringspolitik”. Någon övergripande gemensam målsättning för näringspolitiken finns dock inte även om flera projekt har ambitionen att öka samordningen
inom delar av systemet, till exempel Entrepreneur Sthlm, Innovationskraft och
landstingets styrgrupp för bättre företagsklimat. En fullständig samordning av
samtliga inblandade privata och offentliga aktörer på olika nivåer går knappast att
uppnå, och kanske inte heller är önskvärt.
Åtagandet ” säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte mellan offentlig sektor
och näringsliv” handlar om möjligheten att utveckla både näringslivet och offentlig
sektor. Ett systematiskt utbyte kan inte sägas vara uppfyllt ännu även om värdefulla
insatser görs i de olika kommunerna, genom kontakter på både politisk och tjänstemannanivå. Ordinarie verksamhet inom näringslivets organisationer som Företagarna, Handelskammaren och Svenskt Näringsliv kompletteras av speciella insatser,
vilket sammantaget kan förbättra läget. Det handlar om projekt som Strategisk
mobilitet, Kunskapslotsen, Stockholmsmötet, högskolornas samverkansuppdrag,
samverkan kring organisationers mångfaldsorientering med mera.
Att ”använda offentlig upphandling för att främja innovationer” är ett åtagande
med en stor potential att påskynda utvecklingen av ett innovativt näringsliv. Medvetenheten om detta har under de senaste åren stärkts men fler konkreta insatser
behövs. Inom upphandlingsområdet pågår ett ständigt utvecklingsarbete rörande
lagstiftning, information med mera – såväl på EU-nivå som nationellt och regionalt/kommunalt. Utvecklingen rör sig både på en mer övergripande utredande nivå,
som till exempel Innovationsupphandlingsutredningen, och på en konkret nivå som
till exempel SLL:s användning av innovativ upphandling som styrmedel, liksom ITforums arbete med modern e-förvaltning.
Att ”uppmuntra nytänkande i offentliga organisationer” är ett åtagande som har
bäring på att utveckla ett systematiskt utbyte med näringslivet. De insatser som görs
inom Landstinget, Länsstyrelsen, IT-forum och vissa kommuner som Telge Tillväxt
är positiva och bör inspirera till vidare utveckling.
Att låta ”kreativitet och entreprenörskap prägla utbildningssystemet” är ett viktigt
åtagande för utvecklingen av morgondagens näringsliv. Flera näringspolitiska aktörer betonar vikten av skolutbildning om entreprenörskap och företagsamhet men
det har dock inte slagit igenom i regelverket. I den nyligen ändrade läroplanen för
gymnasieskolan saknas tydliga riktlinjer om till exempel företagarutbildning, liksom
i läroplanen för grundskolan. För att påverka entreprenörskapskulturen krävs inte
bara regelförändringar, utan även attityder behöver förändras. Aktörer som Nordväxt Intressenter och Ung Företagsamhet gör värdefulla insatser för att på sikt förstärka entreprenörsandan i skolan. Likaså är Tillväxtverkets program för entreprenörskap i vård och omsorgsutbildningar ett exempel på en riktad insats som fokuserar ett område med stora behov.
Framväxten av ”täta och kunskapsintensiva miljöer” behöver stimuleras eftersom
specialisering är avgörande för ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. I
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Stockholmsregionen pågår ett flertal kraftfulla och framgångsrika insatser som
syftar till att skapa täta och innovativa miljöer. Redan idag sker en omfattande innovations- och utvecklingsverksamhet i bland annat Kista, Flemingsberg samt i
Vetenskapsstaden med Nya Karolinska sjukhuset och den framväxande Hagastaden. Om dessa satsningar är uthålliga bör de medföra väsentligt stärkta möjligheter
att lokalisera nya företag och forskningsorganisationer till regionen.
Kultursektorn har en stor potential som regional utvecklingskraft och åtagandet är
att ”skapa förutsättningar för ett kulturliv i världsklass”. En rad kultursatsningar
pågår också i Stockholmsregionen. Det finns såväl långsiktiga kulturvisioner som en
rad konkreta projekt, bland annat Creative Stockholm. Såväl den interna som den
externa kunskapen om Stockholm som kulturstad behöver dock öka.
Åtagandet att ”utveckla regionens internationella profil” har bäring på möjligheten
att attrahera utländsk kompetens och kapital. När det gäller internationell marknadsföring pågår en rad olika aktiviteter för att stärka attraktionskraften. Partnerskapet Stockholm Business Alliance är en samlande kraft. Även Landstinget och
Länsstyrelsen är aktiva på området och driver viktiga verksamheter i syfte att stärka
regionens profil utåt. De aktiviteter som drivs idag kan sannolikt kompletteras och
ytterligare utvecklas för att Stockholmsregionens internationella profil ska stärkas
gentemot andra storstäder i Europa. Regionens öppenhet och mångfald behöver bli
mer känd, liksom den allmänt goda livskvaliteten och fysiska miljön.
Det är centralt att ”regionens position i globala nätverk” stärks för att utveckla ett
kunskapsintensivt näringsliv. Ett flertal utbildningsinstanser deltar redan i EU:s
utbytesprogram och andra samarbeten, vilket utvecklar de internationella kontakterna. En angelägen komplettering av dessa insatser är att systematiskt verka för att
till Stockholmsregionen attrahera ännu fler huvudkontor och internationella organisationer. De insatser som görs för att effektivisera transportsystemet i Stockholms
län och norrut mot Uppsala (SATSA II) handlar bland annat om internationell tillgänglighet. En framgångsrik utveckling av det globala flyglinjeutbudet stärker regionens position i de globala nätverken, inte minst när det gäller näringslivets internationalisering.
Ur ett internationellt perspektiv finns en koppling mellan en besöksdestination av
internationell klass och ett konkurrenskraftigt näringsliv, därför är det viktigt att
”utveckla Stockholmsregionen som besöksdestination”. Både på nationell nivå och
lokalt görs ansträngningar för att ytterligare underlätta för turister och företagare
att besöka respektive etablera sig i Sverige och i huvudstadsregionen. Regionalt
märks bland annat Stockholm Visitors Board med aktiviteter som bedrivs i nära
samverkan med besöksnäringen. Många kommuner arbetar också aktivt med att
främja en ökad besöksnäring och har ofta styrdokument och särskilt avdelade resurser.
Effektiv digital kommunikation är en grundförutsättning för en ledande tillväxtregion varför insatser för att stärka ”de tekniska förutsättningarna för digital kommunikation” behövs. På EU- och nationell nivå finns handlingsprogram för digital
utveckling och utveckling sker även inom flera myndigheter. Också regionalt pågår
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ett arbete med regionala IT-strategier – samtidigt som exempelvis IT-forum verkar
för att påskynda införandet av en modern e-förvaltning. Flera kommuner har också
hunnit långt när det gäller att utforma e-strategier och erbjuda e-tjänster för sina
medborgare.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det görs en lång rad satsningar för att förverkliga strategin ”utveckla idéer och förnyelseförmåga”. Betydande insatser görs
för att stärka nytänkandet och för ökad innovativitet, till exempel genom upphandling. Utvecklingen av kunskapsintensiva miljöer så som Kista och Flemingsberg är
betydelsefulla och satsningen på Hagastaden har stor potential. Även inom området
digital kommunikation är utvecklingen positiv och här finns stora möjligheter till en
framtida positiv utveckling.
Det finns dock områden där genomförandet och utvecklingen inte varit så genomgripande, även om många lovvärda initiativ tagits. De många insatserna ger också
ett splittrat intryck och ett projektbaserat arbete är vanligt. Mot denna bakgrund
skulle utvecklingen troligtvis tjäna på att regionens aktörer samlade sig i större
program för utvecklingen snarare än en mängd fristående projekt. Det finns ingen
långsiktig näringspolitik för regionen vilket försvårar möjligheten att få en gemensam riktning och större genomslag av de insatser som görs. Även vad gäller att
uppnå ett systematiskt utbyte mellan offentlig sektor och näringsliv återstår mycket
att göra. I utbildningssystemet finns ännu inga regler eller direktiv som lyfter upp
kreativitet och entreprenörskap även om medvetenheten om vikten av detta ökat.
Den internationella närvaron skulle också kunna utvecklas ytterligare genom ett
mer samlat agerande och gemensamma budskap.
Vad görs för genomförandet av strategin ”Utveckla en tät och flerkärnig region”?
Strategin ”utveckla en flerkärning region” innebär att bostäder, verksamheter och
funktioner ska koncentreras genom en flerkärnig och tät bebyggelsestruktur. Sedan
RUFS 2010 lades fast har en rad aktiviteter och insatser gjorts med bäring på att
förverkliga strategin.
För att ”utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med spårtrafiken som
grund” arbetar alla de storregionala städerna med en stadsutveckling inriktad på
förtätning och komplettering och även Strängnäs, Katrineholm och Bålsta har
samma ambition. Utrednings- och planeringsarbete pågår hos flera aktörer så som
MÄLAB, Trafik i Mälardelen (som utvecklar ett nytt taxesystem) och TMR. I december 2012 ska en ny pendeltågslinje starta med sträckningen Stockholm – Arlanda – Uppsala.
Stockholmsregionen är idag starkt enkärnig och det är viktigt att ”utveckla regionala stadskärnor” för att kunna erbjuda attraktiva lokaliseringsalternativ till city.
Kommunerna har en ledande roll i arbetet med att stimulera utvecklingen av de
regionala stadskärnorna. Hur olika kommuner arbetar med detta beror på kommunens förutsättningar. Flera kommuner arbetar förebyggande, tar initiativ och samverkar med andra aktörer för att kunna möta företag som äger mark i strategiska
lägen. SLL:s handlingsprogram för utveckling av regionala stadskärnor är en stöd-
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jande process som syftar till att i samverkan med berörda kommuner verka för att
utveckla de regionala stadskärnorna.
Det pågår ett flertal projekt som ökar tillgänglighet och ger en mer konkurrenskraftig kollektivtrafik vilket är en nödvändig förutsättning för att utveckla transportsystem som stödjer Stockholmsregionens flerkärnighet. SL arbetar tillsammans med
andra aktörer inom länet med flera projekt så som att ta fram en stomnätsstrategi,
en genomförandestrategi för landstingets åtaganden i RUFS 2010 och ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. SATSA 1.1 är ett viktigt EU-projekt som fungerar som ett
regionalt samverkansprogram för effektiv trafik.
Åtagandet ”Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer variationsrik” innebär att
stadsbyggandet ska inriktas mot att skapa en funktionsintegrerad och tät stad, med
den traditionella stadens mångfald som förebild. Huvuddelen av kommunerna har
anammat åtagandet om tätare bebyggelse och omsätter det redan i aktuella detaljplaner, utbyggnadsprojekt och översiktsplaner. Potentialen för förtätning är dock
mycket olika mellan och inom olika regionala stadskärnor. Enligt Länsstyrelsens
uppföljning av bostadsmarknaden i Stockholms län 2011, ”Läget i länet”, tillkommer
många bostäder genom förtätning eller byggs på mark som tidigare har använts för
andra ändamål. Det är ett hållbart sätt att exploatera, men innebär att många målkonflikter i planeringen måste hanteras. Den täta blandstaden behöver parker och
flera kommuner försöker förbättra tillgängligheten till närliggande grönområden,
vissa kommuner saknar dock uttalande ambitioner om att utveckla parkkvaliteter.
När det gäller variation i bebyggelsestrukturen strävar i stort sett alla kommuner
efter att blanda bostäder med handel och andra verksamheter.
I den framtida utvecklingen av Stockholmsregionen behöver ”en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden” skapas. TMR har under det senaste året
gjort riktade insatser för kärnkommunerna kring åtagandet, bland annat genom
nätverksmöten och workshops om stadskvalitet och förtätning. Kommunerna arbetar programinriktat för att skapa attraktivitet och förbättra stadsmiljöns kvaliteter.
Dessa ambitioner uttrycks övergripande i utvecklingsprogram eller översiktsplaner
och konkretiseras i flera kommuner i särskilda program för aktuella stadsutvecklingsprojekt.
För att de yttre regionala stadskärnorna ska vara alternativ till den centrala regionkärnan måste de vara attraktiva för företag, boende och besökare. Det är därför
viktigt att ”skapa förutsättningar för en dynamisk kvällsekonomi i regionens
stadskärnor”. I studien ”Värdering av stadskvalitet” framgår att tillgång till butiker,
restauranger och kulturverksamheter i gatuplan är den stadskvalitet som påverkar
priset på bostadsrättslägenheter starkast. Samtidigt är detta åtagande det som har
lägst prioritet hos kommunerna. Kommunerna försöker dock skapa potential för
dynamik och kvällsekonomi.
De gröna kilarnas kvaliteter är kopplade till deras sammanhängande struktur, det är
därför viktigt att ”bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna”. Stockholms snabba tillväxt ökar efterfrågan på byggbar mark.
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Kommunerna tenderar att föra mer strategiska diskussioner än tidigare om markanvändning och grönstruktur och flera av de gröna kilarna behandlas i pågående
detalj- och översiktsplanering.
”Utveckla strändernas värden och tillgänglighet” är ett åtagande för att utveckla
regionen så att vattnets möjligheter att bidra med skönhetsupplevelser, avkoppling
och aktivitet tas tillvara. I flera kommuner pågår planering för att bevara stränderna och förbättra deras tillgänglighet.
I sammandrag kan sägas att genomförandet av strategin ”utveckla en flerkärnig
region” går i rätt riktning även om många insatser är av karaktären förstudier och
planering. Insatserna är dock sådana till sin natur att det tar lång tid att utläsa resultat och därför är planering ett viktigt första steg i genomförandet. Flera planeringsarbeten pågår för att utveckla sambanden i östra Mellansverige. Planering
pågår även för att utveckla de regionala stadskärnorna. De flesta kommunerna har
också inriktat sig på tätare och mer funktionsblandad bebyggelse. Det finns en tendens att behandla de de gröna kilarna mer som en strategisk resurs vilket är viktigt
när exploateringstrycket ökar.
Några åtaganden har behov av ytterligare ansträngningar. Vad gäller att utveckla
transportsystemet för att stödja flerkärnighet efterfrågar kommunerna ökade resurser och investeringar och bättre regional samordning, särskilt avseende kollektivtrafiken. Även på området att utveckla en dynamisk kvällsekonomi är genomförandet
något splittrat och fler konkreta insatser är önskvärda.
Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av uppföljningen indikerar att utgångsläget är gott och att genomförandet av flertalet åtaganden går i rätt riktning. Det
görs många insatser i regionen för att förverkliga strategierna men det är för tidigt
att säga om de har haft direkt effekt på regionens utveckling.

Inledning

Våren 2010 antog landstingsfullmäktige den nya regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2010. I och med det står vi nu inför det viktiga gemensamma åtagandet att genomföra planen. I arbetet med att genomföra RUFS 2010
initieras ett antal särskilda handlingsprogram för att direkt förstärka möjligheterna
att uppfylla planens åtaganden. Den allra största delen av genomförandet sker dock
genom andra verksamheter, projekt och aktiviteter som opererar mer fristående
från RUFS 2010 – men med samma målsättning och vision som utvecklingsplanen,
och bidrar på så sätt till att genomföra planen.
Syftet med denna uppföljning är att få en bild av hur långt genomförandet kommit.
Uppföljningen sker genom ett antal statistiska indikatorer samt genom att kartlägga
vad olika intressenter gjort för att förverkliga åtagandena. Ett urval av indikatorerna
presenteras i denna rapport och kartläggningen av aktiviteter är inte heltäckande.
Men sammantaget utgör de ett underlag för att diskutera genomförandet av RUFS
2010.
Uppföljningen inleds med en internationell jämförelse av Stockholmsregionen i
förhållande till andra storstadsregioner. Denna jämförelse visar utgångsläget för
Stockholmsregionen i en europeisk kontext.
Detta är den första uppföljningen av utvecklingsplanens genomförandet som genomförs och ambitionen är att uppföljningen ska utvecklas och förfinas över tid.
Denna uppföljningsrapport utgör en sammanfattning av uppföljningsarbetet och en
mer detaljerad redovisning av indikatorer och aktiviteter återfinns på TMR:s1 hemsida, www.tmr.sll.se.

1

Tillväxt, miljö och regionplanering, TMR, Stockholms läns landsting
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Stockholmsregionen i en internationell
jämförelse

Internationella indikatorer våren 2011
Visionen är att Stockholm ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa.
Det finns flera värden och egenskaper som gör Stockholmsregionen attraktiv. Fyra
mål uttrycker sammantaget de värden som ska känneteckna regionen. Dessa mål är:
-

en resurseffektiv region

-

en ledande tillväxtregion

-

en öppen och tillgänglig region

-

en region med god livsmiljö

För att se hur väl Stockholm står sig inom de olika målen har ett antal indikatorer
tagits fram där Stockholm jämförs med åtta andra storstadsregioner i Europa. Dessa
är Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och
Oslo. De valda regionernas struktur och egenskaper liknar Stockholmsregionens. En
naturlig avgränsning är Europa eftersom regionen ska blir Europas mest attraktiva
storstadsregion. Tillgången till data har också varit avgörande för valet av jämförelseregioner. I vissa diagram saknas dock siffror för Osloregionen.
På grund av eftersläpning i statistiken ska den internationella jämförelsen läsas med
viss försiktighet. Jämförelsen ger en bild av utgångsläget för regionen i förhållande
till målen men ger inte ledning för att bedöma hur regionen utvecklas efter att
RUFS 2010 antagits.

Övergripande mål: En resurseffektiv region
Utsläpp av växthusgaser
I RUFS 2010 finns målet att i Stockholmsregionen minska CO2-utsläpp med 40-50
procent till år 2030 och med 80-90 procent till år 2050. De siffror som finns tillgängliga är emellertid framtagna per land och inte per region. Vid jämförelse med
de övriga länderna hade Sverige lägst CO2-utsläpp 2008 med 5,5 ton per år och
invånare medan Finland hade högst med 10,9 ton per år och invånare. Trots att
Sverige och Stockholmsregionen har förhållandevis låga utsläpp så är det viktigt att
fortsätta arbetet inom detta område, så att de uppsatta målen nationellt och i RUFS
2010 uppnås.

2011 års uppföljning av RUFS

14

CO2-utsläpp ton per invånare 2005-2008

Övergripande mål: En ledande tillväxtregion
BRP per capita
Indexet BRP per capita är beräknat utifrån ett EU27-genomsnitt på 100. De olika
regionernas BRP per capita presenteras i relation till detta genomsnitt. Indexet är
köpkraftsjusterat för att få en mer rättvisande bild. Stockholmsregionens BRP per
capita befinner sig i mitten av de jämförda regionerna med München i topp och
Berlin i botten. Skillnaden mellan den region som har högst BRP per capita och den
som har lägst är relativt stor. Alla de jämförda regionerna utom Berlin ligger högre
än EU27-genomsnittet. Siffror saknas för Oslo och Dublin.

BRP per capita 2000-2008

2011 års uppföljning av RUFS

15

FoU som andel av BNP
År 2007 investerade Stockholmsregionens 4,0 procent av BNP i forskning och utveckling (FoU) vilket placerar regionen på en tredjeplats. De regioner som investerar störst andel av sin BNP i FoU är Köpenhamn och München med 5,1 respektive
4,3 procent. Dublin och Barcelona är de regioner som investerar minst, 1,3 respektive 1,5 procent. Det är stor skillnad på hur stor del av BNP som regionerna investerar i FoU. För Stockholm som är en kunskapsregion är det viktigt att ha en hög och
stigande FoU-investeringsgrad, både i relativa och absoluta tal.
Arbetskraftens produktivitet
I Stockholmsregionen är arbetskraftens produktivitet relativt hög (2008), bara
Amsterdam och Dublin ligger högre och Berlin ligger sämst till. Detta visar att
Stockholmsregionen har en hög andel företag som har en position högt upp i förädlingskedjan. Mellan åren 2001 och 2008 har arbetskraftens produktivitet ökat i alla
åtta regionerna. Stockholm har gått från en femteplats till en tredjeplats.
Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden i Stockholmsregionen har legat ganska konstant runt 75
procent de senaste åren, år 2009 låg siffran på 76 procent. I jämförelse med de
övriga regionerna ligger Stockholm på femte plats, men Amsterdam som ligger
högst har en sysselsättningsgrad på 78,1 procent. Det är alltså tätt mellan regionerna i toppen. Om man jämför med år 1999 så har flera regioner minskat sin sysselsättningsgrad, däribland Stockholm och Oslo.
Ungdomsarbetslöshet
Stockholmsregionen har en hög arbetslöshet bland 15 till 24 åringar. År 2009 var
ungdomsarbetslösheten näst högst (22,1 procent) bland jämförelseregionerna. Endast Barcelona, där finanskrisen har slagit hårt, hade en högre ungdomsarbetslöshet
(38,1 procent). Samma år hade Amsterdam lägst ungdomsarbetslöshet (7,3 procent).
I Stockholmsregionen har ungdomsarbetslösheten nästan dubblerats under en
period på sju år, från 11,5 procent 2002 till 22,1 procent 2009. I vissa regioner
såsom Barcelona och Dublin är det en stor skillnad i arbetslöshet mellan unga män
och kvinnor. För att Stockholmsregionen ska fortsätta vara en attraktiv inflyttningsregion är det viktigt att ungdomsarbetslösheten minskar.
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Ungdomsarbetslöshet 15-24 år, 2002, 2007-2009, uppdelat män och kvinnor 2009

Antal patentansökningar
År 2007 hade Stockholmsregionen näst flest patentansökningar per miljon invånare
i jämförelse med övriga regionerna. Närmare bestämt 205 286 stycken per miljon
invånare, av dessa var 67 316 patent inom högteknologiska branscher. Flest patent
hade München med 379 247 stycken per miljon invånare och Dublin kom på sista
plats med 30 332 stycken per miljon invånare. Stockholmsregionen har minskat
antalet patentansökningar den senaste tioårsperioden, men det har även de övriga
regionerna. Detta innebär att Stockholmsregionen har behållit sin plats bland jämförelseregionerna.
Antal patent är ett osäkert mått på en regions innovationsförmåga, exempelvis eftersom ansökningar ofta sker i grupp. Emellertid finns det få andra indikatorer som
fångar in aktiviteten på regional nivå i kvantitativa termer.
Övergripande mål: En öppen och tillgänglig region
Andel högskoleutbildade
En hög andel högskoleutbildade ökar en regions attraktionskraft och är en viktig
förutsättning för att företag och organisationer ska stanna kvar i eller välja att etablera sig i en region. I Stockholmsregionen var 42,5 procent av 25- till 64-åringarna
högutbildade(2010). Bara Oslo och Köpenhamn, har en högre andel högskoleutbildade invånare. Andelen högutbildade kvinnor i regionen är högre än andelen högutbildade män, en skillnad som ökar över tid.
Internationella konferenser
På bara några år har Stockholmsregionen gått från 14:e plats (2007) till sjunde plats
(2009) i världen när det kommer till att arrangera internationella konferenser. År
2007 arrangerade 70 konferenser och 2009 arrangerades 102 stycken. Av de jämförda regionerna var det 2009 två som arrangerade fler konferenser: Barcelona (135
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stycken) och Berlin (129 stycken). Flest internationella konferenser det året hade
Wien (som inte är med i jämförelsen) med 160 stycken.
Övergripande mål: En region med god livsmiljö
Än så länge finns inga lämpliga indikatorer för att göra en internationell jämförelse
av målet en god livsmiljö. TMR avser därför att under 2012 utarbeta indikatorer
som kan möjliggöra en jämförelse av livsmiljön. Det kan dock nämnas att studier av
inflyttade experter från utlandet lyfter fram att Stockholmsregionen upplevs ha en
mycket god livsmiljö och vara en av de starkaste konkurrensfaktorerna för att flytta
till regionen. Denna slutsats är dock generell och har framkommit i intervjuundersökningar varför den inte kan stå som jämförelse till förhållandena i de jämförda
regionerna.
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Läget i regionen

Uppföljning av indikatorer är kopplade till de planeringsmål som lagts fast i RUFS
2010. Indikatorerna ger en statistisk bild av utvecklingen i regionen i förhållande till
planeringsmålen.
Arbetsmarknad
Statistiken indikerar att Stockholmsregionen är attraktiv för personer med högre
utbildning. Fler högutbildade flyttar hit än härifrån – flyttningsnettot är positivt.
Inflyttning av högutbildade i kombination med att regionens befolkning utbildar sig
är viktigt för kompetensförsörjningen till regionens arbetsmarknad.
Fler ungdomar i Stockholms län går vidare till högre studier jämfört med genomsnittet för riket. Det är dock färre män än kvinnor som studerar vidare. Läsåret
2009/2010 var andelen ungdomar som påbörjat högre utbildning inom tre år efter
slutförd gymnasieutbildning 49,4 procent i Stockholms län medan motsvarande
siffra för riket var 42,5 procent. Jämfört med riket har Stockholms län haft en konstant högre övergångsfrekvens sedan år 2000. Under den senaste tio åren har också
andelen gymnasieungdomar som går vidare till högre studier ökat något. Inom länet
finns dock betydande skillnader. Till exempel var det år 2009 i Norrtälje 30,2 procent som gick vidare till högre studier inom tre år från avslutad gymnasieutbildning
samtidigt som motsvarande siffra i Danderyd var 75,2 procent.

Antalet nystartade företag har ökat i Stockholm under de senaste tio åren. Jämfört
med riksgenomsnittet startas också betydligt fler företag per invånare i länet och
nyföretagandet påverkades inte av finanskrisen, vilket tyder på ett dynamiskt näringsliv och en god framtidstro. Andelen kvinnliga företagare och företag startade av
invånare med utländsk bakgrund ligger i Stockholm högre än i riket.
I näringslivet så växer de kunskapsintensiva branscherna, medan tillverkningsindustrin under de senaste 20 åren får en relativt sett allt mindre betydelse för syssel-
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sättningen. Idag är företagstjänster den bransch som vuxit överlägset mest sedan
1990-talet, drygt 100 000 fler sysselsätts idag inom företagstjänster. Särskilt är det
sektorn kunskapsintensiva företagstjänster som växt. Företagstjänster är också i
absoluta tal den bransch som sysselsätter flest personer (ca 250 000 sysselsatta),
följd av handel (ca 150 000 sysselsatta), bygg och transport (ca 140 000 sysselsatta)
och vård och omsorg (ca 130 000 sysselsatta). Tillverkningsindustrin har minskat
som sektor. Det har också skett en geografisk förändring av arbetsplasternas lokalisering, där branscher som kräver stor yta för sin verksamhet (som tillverkningsindustrin) har flyttat från centrum till mer perifera lägen, medan läget är det motsatta
för kontaktintensiva och möteskrävande branscher (som företagstjänster).
År 2011 hade Stockholms län drygt 9,3 miljoner kommersiella övernattningar, en
ökning med 40 procent sedan 2000. Stockholms läns andelar av det totala antalet
gästnätter i Sverige har under mätperioden ökat till 27,8 procent (2010) att jämföra
med cirka 25 procent i början av 2000-talet.
Miljö och klimat
I Stockholms län står vägtrafiken och anläggningar för värme- och elproduktion för
största delen av koldioxidutsläppen. Energisektorns omställning till biobränslen har
inneburit en stor positiv förändring för de klimatpåverkande utsläppen, medan
vägtrafiken fortsätter att öka klimatpåverkande utsläpp. De totala utsläppen av
klimatgaser i länet sjunker sakta och ligger under 6 miljoner ton växthusgaser per
år. Även de totala utsläppen vad gäller kväveoxider, svaveloxider och partiklar i
länet har minskat de senaste åren, vilket alltså inte beror på en minskning av vägtrafiken.
Energianvändningen per invånare är relativt konstant (cirka 24 MWh) sett till åren
1990-2008, men energianvändningen per capita är ungefär hälften av riksgenomsnittet. Det beror framför allt på att länet har en relativt hög bebyggelsetäthet och
jämförelsevis liten boendeyta per invånare. Kollektivtrafiken är också väl utbyggd
och den energiintensiva industrin förhållandevis liten. Hushållens energianvändning har sjunkit något men inom transportsektorn har den ökat energianvändningen. Energianvändningen för servicesektorn är relativt konstant under perioden.
Sett i ett längre perspektiv har mängderna hushållsavfall per länsinvånare minskat
sedan 1980- och 1990-talen och ligger nu på knappt 250 kg per år. Den största delen av avfallet i länet går till förbränning och endast en mycket liten del går vidare
till centrala biogasanläggningar.
Naturgrus är en ändlig resurs och uttaget av naturgrus ska minimeras och ersättas
med återanvänt material, krossberg och morän. De totala mängderna producerat
grus i länet har varierat sedan tidigt 1990-tal men har totalt sett ökat. Ökningen av
återvunnet material följer den totala grusproduktionens ökning.
Regionens reningsverk är effektiva, men de stora utsläppen från vatten och avlopp
kommer från enskilda VA-lösningar med låg kapacitet. Det finns en tendens till
ökning av utsläppsmängden kväve i länet under perioden 2005-2008 men det är
svårt att säga vad detta beror på.
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Tätortsnära natur
Människor i regionen ska ha god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet. Statistiskt sett är tillgången till gröna kilar per invånare ungefär densamma år 2005 och
2010. Sett ur detta perspektiv kan alltså konstateras att regionen än så länge kan
växa samtidigt som befolkningens relativt goda tillgång till gröna kilar bibehålls.
Idag har varannan invånare (48 procent) i länet mindre än 1 000 meter till en grön
kil och var fjärde invånare (23 procent) har mindre än 500 meter till grön kil. Det
bör dock understrykas att uppföljningen koncentrerats till gröna kilar och den inte
tagit hänsyn till utveckling eller inskränkning av parker och lokala grönområden.
Bostäder och bebyggelseutveckling
Bostadsbyggandet ligger förhållandevis lågt i förhållande till de långsiktiga bedömningar som gjordes i RUFS 2010 och det färdigställs för få bostäder i förhållande till
den långsiktiga efterfrågan.

En förutsättning för att det ska byggas bostäder är att värdet överstiger produktionskostnaden. Långsiktigt ser det ut att finnas goda marknadsförutsättningar för
bostadsbyggande i större delen av Stockholms län.
Befolkningen ökar i de regionala stadskärnorna (från 27,9 procent av befolkningsandelen 1985 till 29,7 procent år 2010). Av befolkningstillskottet från 2005 till 2010
(totalt 156000 personer) har 36 procent tillkommit i de regionala stadskärnorna, 38
procent i regional stadsbygd med utvecklingspotential, 20 procent i övrig regional
stadsbygd och 5 procent i övriga länet. Sammanlagt har 74 procent av befolkningstillskottet skett i områden med hög tillgänglighet.
Boendetätheten i de regionala stadskärnorna har ökat mellan 2005 och 2010. Ser
man till lokaler så har lokalytan i hyresbyggnad ökat i områden med god tillgänglighet. Lokalytan i industribyggnad har minskat i de regionala stadskärnorna.
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Resvanor
Stockholms län haft en långsiktig trend som innebär ett ökat resande med både bil
och kollektivtrafik. Bilresandet har dock ökat i en betydligt snabbare takt än kollektivresandet och kollektivtrafikandelen totalt i länet har minskat över tid. Efter
trängselskattens införande 2005 ökade kollektivtrafikandelen däremot för resor in
mot Stockholms innerstad och för resor över Saltsjö-Mälarsnittet. Sedan dess har
kollektivtrafikandelen ökat något i regionens centrala delar. Antalet bilresor till
innerstaden har minskat med 16 procent sen 2005, under samma period har bilresorna över Saltsjö-Mälarsnittet minskat med 6 procent och bilresorna över regioncentrumsnittet har ökat med 2 procent samtidigt som befolkningen ökat med 9
procent.
En slutsats är att persontransporter med bil har minskat i de centrala delarna av
regionen under de senaste åren. Kollektivtrafikresandet har inte ökat i motsvarande
mängd vilket kan bero på att några har ändrat sin målpunkt i samband med trängselskattens införande. Det minskade bilresandet kan vara en följd av att fler ställer
bilen och går eller cyklar istället.
Andelen nöjda SL-resenärer har ökat från 56 procent år 2000 till 74 procent år
2010. Kollektivtrafikutbudet har samtidigt ökat mer än befolkningen: sittplatsutbudet i kollektivtrafiken har ökat med 16 procent från 2000 till 2010. Under samma
period har befolkningen i Stockholms län ökat med knappt 13 procent.
Samtidigt minskar bilinnehavet: antalet personbilar per 1000 invånare år 2010 var
392, något färre än år 2000, vilket innebär att biltätheten minskat under de senaste
fem årens kraftiga befolkningstillväxt.
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Ovanstående diagram visar hur befolkning, antalet personbilar, bil- och kollektivtrafikresor samt kollektivreseandelen
har utvecklats sedan år 1973. Antalet personbilar i trafik och resbehovet ökar snabbare än befolkningen. Det är
speciellt bilresorna som ökar snabbare. Kollektivtrafikresorna utvecklas i stort sett i samma takt som befolkningen.
Kollektivreseandelen har en minskande tendens under perioden. Eventuellt kan ett trendbrott ha skett i samband med
trängselskattens införande. Kollektivtrafikandelen i de centrala delarna har ökat något de senaste åren.

Trivsel och trygghet
Stockholms län har klarat 2008 ekonomiska års kris bättre än riket. Andelen av
befolkningens nettoinkomst som består av någon form av försörjningsstöd/ersättning har ökat marginellt under 2008-2009, medan den i riket har ökat
markant. Det finns dock stora inomregionala skillnader när länets kommuner jämförs med varandra och stora skillnader mellan personer med olika födelseland.
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Ohälsotalet i Stockholm är betydligt lägre än riket i genomsnitt. Det är dock stor
skillnad mellan män och kvinnor i länet.
Andelen av befolkningen som påstår att man inte kan lita på det flesta som bor i
området har minskat markant, från 12,9 procent år 2002 till 9,1 procent år 2010. På
kommunnivå finns det dock stora skillnader. Invånarna i Botkyrka och Södertälje
kommun har lägst tillit till sina grannar men utvecklingen är positiv över tid.
Tillit till varandra återspeglas också i tilliten i det demokratiska systemet. Valdeltagandet i kommunval 2010 visar att det trendbrott som skedde 2006 fortsätter för
samtliga kommuner i länet. Valdeltagandet har ökat i länets samtliga kommuner
och i genomsnitt med 2,0 procent.
Hur tryggt ett område uppfattas kan mätas i antal anmälda brott per 100 000 invånare för brottskoden stöld-, rån- och häleribrott/bilbrott/skadegörelse. De anmälda brotten fortsätter att minska i Stockholms län men ligger fortfarande över
riksgenomsnittet. Jämfört med 1997 har antal anmälda brott av den aktuella typen
minskat från nästan 6 000 till 4 000 per 100 000 invånare.
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Två strategier – nitton åtaganden

Under 2011 har uppföljningen av två strategier2 prioriterats: ”Utveckla idéer och
förnyelseförmåga” och ”Utveckla en flerkärnig och tät region”, för uppföljningen
nästkommande år kommer andra strategier att prioriteras. I strategin ”Utveckla
idéer och förnyelseförmåga” är det elva åtaganden som följs upp och för strategin
”Utveckla en flerkärnig och tät region” följs åtta åtaganden upp. Denna del av uppföljningen syftar till att visa hur långt genomförandet kommit. Uppföljningen gör
inte anspråk på att vara heltäckande utan vill genom olika nedslag hos viktiga aktörer, och genom att lyfta intressanta exempel, göra en temperaturmätning av hur
mycket som pågår i regionen och om insatserna går i linje med aktuella åtaganden.

Strategi 1: Utveckla idéer och förnyelseförmåga
Elva åtaganden hör till strategin ”Utveckla idéer och förnyelseförmåga”. Hur väl
dessa åtaganden uppfylls avgör framgången för strategin. Åtgärderna är:
1.

Formulera och genomföra en långsiktig näringspolitik.

2.

Säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte mellan offentlig sektor och
näringsliv.

3.

Använd offentlig upphandling för att främja innovationer.

4.

Uppmuntra nytänkande i offentliga organisationer.

5.

Låt kreativitet och entreprenörskap prägla utbildningssystemet.

6.

Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer.

7.

Skapa förutsättningar för ett kulturliv i världsklass.

8.

Utveckla regionens internationella profil.

9.

Stärka regionens position i globala nätverk.

10. Utveckla Stockholmsregionen som besöksdestination.
11. Stärk de tekniska förutsättningarna.

Åtagande 1: Formulera och genomför en långsiktig näringspolitik
Bakgrund
I RUFS 2010 framhålls bland annat att offentliga organ kan spela en viktig roll för
att stödja näringslivets utveckling – och att bristen på en gemensam näringspolitik
är ett hot mot Stockholmsregionens långsiktiga utveckling. Myndigheter på olika
nivåer, men även högskolor och organisationer, satsar betydande resurser på finansiering, rådgivning, information, kluster- och innovationssystem med mera. Åtgärderna är sällan samordnade, och de samlade effekterna på Stockholmsregionens
näringsliv är delvis okända. Denna brist försvårar för aktörer som kommuner, länsstyrelsen och landstinget att bidra till och utnyttja näringspolitiken inom regionen.

2

RUFS 2010 innehåller totalt sex strategier, för redovisning av strategierna se www.tmr.sll.se
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En viktig fråga att besvara är hur regionen kan skapa tydligare strukturer för samverkan, och hur kan insatserna effektiviseras. Ett system för samordning bör prioritera långsiktighet och sätta utvecklingen av regionens näringsliv i centrum.
Vad görs?
Vikten av långsiktighet och samordning betonas i RUFS 2010. Många aktörer, till
exempel ALMI och Stockholm Business Alliance gör värdefulla insatser för näringslivsklimatet. ALMI Invest genom sin målsättning att skapa långsiktig regional tillväxt genom att öka tillgången på riskkapital för företag som behöver tidigt expansionskapital och Stockholm Business Alliance med sitt partnerskap mellan 50 kommuner i sju län med fokus på att attrahera utländska investeringar.
Någon övergripande gemensam målsättning för näringspolitiken finns dock inte
även om flera projekt har ambitionen att öka samordningen inom delar av systemet:
Entrepreneur Sthlm, Innovationskraft och landstingets styrgrupp för bättre företagsklimat (inriktat på vårdsektorn). En fullständig samordning av samtliga inblandade privata och offentliga aktörer på olika nivåer går knappast att uppnå, och är
kanske inte heller önskvärd. Vad som dock är önskvärt är en god överblick och ett
fortsatt långtgående samarbete för att näringslivet ska slippa uppleva ett splittrat
utbud från samhället.
På EU-nivå och nationell nivå sker också insatser. I enlighet med EU:s strategi för
”smart och hållbar tillväxt för alla”, Europa 2020, ska medlemsstater utarbeta reformprogram för det nationella genomförandet. I skriften Sveriges nationella reformprogram 2011 anger regeringen vägar för varaktig välfärd genom hög tillväxt
och sysselsättning, god miljö och hälsa. Lokalt och regionalt ägarskap är en viktig
hörnsten i strategin.
EU och medlemsländerna planerar för den framtida sammanhållningspolitiken och
en ny period för strukturfonderna, 2014-2020. Inför nästa strukturfondsperiod har
regeringen uppdragit åt länsstyrelser och andra berörda länsorgan att senast i december 2011 redovisa prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. I Stockholmsregionen är RUFS 2010 en viktig utgångspunkt för detta arbete.
Sverige har idag ingen aktuell innovationsstrategi – i motsats till Finland, Danmark
och Norge m.fl. Regeringen inledde dock under 2010/2011 arbetet med att formulera en nationell innovationsstrategi. Regeringens arbete inkluderar samtliga departement och sker i en nära dialog med näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. En central del i arbetet är dialogen med regionala aktörer. Stockholmsregionen har en given roll i detta arbete, med sin stora befolkning och det betydande antalet företag.

Åtagande 2: Säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte mellan offentlig sektor och näringsliv
Bakgrund
Stockholmsregionens långsiktiga utveckling är beroende av det privata näringslivets
utveckling. Flera företag är också beroende av verksamheter i olika kommuner samt
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planering och insatser av regionala organ. Kommunerna är, med sina regelbundna
näringslivskontakter, lämpade för att ta fram förslag om förändringar och förbättringar av det institutionella ramverket som kan leda till goda förutsättningar för
näringslivet.
I Stockholmsregionen behövs en systematisk dialog mellan kommuner, andra myndigheter och näringslivet. Ett gemensamt forum för diskussion, analys och genomförande underlättar att utforma kommunala insatser i frågor som berör näringslivet. Stockholmsregionens fokus på minskad klimatpåverkan förutsätter också en
bred och djup dialog mellan offentlig och privat sektor.
Vad görs?
Värdefulla insatser görs i de olika kommunerna, genom kontakter på både politisk
och tjänstemannanivå. Tre aktörer som är allmänt viktiga för bland annat utbytet
mellan näringslivet och den offentliga sektorn är Handelskammaren, Företagarna
och Svenskt Näringsliv.
Verksamheterna inom näringslivets organisationer kompletteras av speciella insatser. För att uppmuntra rörlighet mellan akademi och näringsliv har Stiftelsen för
strategisk forskning (SSF) ett program som de kallar Strategisk mobilitet. Kunskapslotsen är ett projekt som drivs av Stockholms Akademiska Forum, StAF, med
syfte att öka samverkan och kunskapsöverföringen mellan näringsliv och högskola i
Stockholmsregionen.
Stockholmsmötet är ett årligt tillfälle för regionens politiker, akademier, näringsliv
m.fl. att träffas. Stockholms Handelskammare är drivande i denna process och samverkar med Stockholms stad och Ericsson.
Inom området samverkan högskola-samhälle märks högskolornas uppdrag att
samverka med det omgivande samhället, inkl. näringslivet. Lärarutbildningar är ett
annat område som bygger på samverkan mellan olika aktörsgrupper, med vissa
kopplingar till ett systematiskt utbyte mellan offentlig sektor och näringsliv.

Åtagande 3: Använd offentlig upphandling för att främja innovationer
Bakgrund
Varje år köper den offentliga sektorn varor och tjänster för mångmiljardbelopp från
regionens privata företag. Upphandlingsprocessen kan med rätt förutsättningar bli
en drivkraft för innovation och förnyelse. Ett effektivt samspel mellan offentliga
organisationer och det privata näringslivet kan stärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft. Transparens och konkurrens på marknaden är en förutsättning för en attraktiv region.
Vad görs?
Medvetenheten om att offentlig upphandling kan användas som ett medel för att
främja innovationer har under de senaste åren stärkts. Inom upphandlingsområdet
pågår ett ständigt utvecklingsarbete, såväl på EU-nivå som nationellt och regionalt/kommunalt. Utvecklingen rör sig både på en mer övergripande utredande nivå,
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som till exempel den statliga Innovationsupphandlingsutredningen, och på en
konkret nivå som till exempel SLL:s användning av innovativ upphandling som
styrmedel, liksom IT-forums arbete med modern e-förvaltning. IT-forum är en
sammanslutning av kommunerna i Stockholms län, Gotland samt Stockholms läns
landsting. IT-forum medverkar i samordnade upphandlingar för flera kommuner
inom e-området och eftersträvar då innovativa inslag.
Den statliga utredningen om innovationsupphandling lämnade sitt betänkande
hösten 2010. Där föreslås bland annat att upphandlande myndigheter bör ta innovationshänsyn samt att förkommersiell upphandling av forsknings- och utvecklingsarbete ska införas i Sverige. Vinnova har under våren 2011 lanserat ett program
som är inriktat på innovationsupphandling utförd av offentlig sektor. På statlig nivå
kan också nämnas Forsknings- och innovationspropositionen 2008 där bland annat
ökad statlig satsning på forskning och innovation och förstärkta resurser till lärosätenas verksamhet introducerades i form av innovationskontor.
På EU-nivå aviserar EU-kommissionens grönbok ”Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och
innovation” särskilda förslag för finansieringsprogram före 2012. Dokumentet betonar forskning och innovation som viktiga motorer för socialt och ekonomiskt
välstånd samt en hållbar miljö. Bland annat berörs frågan om man bör införa nya
sätt att stödja forskning och innovation, exempelvis genom offentlig upphandling,
inklusive regler om förkommersiell upphandling.
Som nämnts tidigare ska EU:s medlemsstater utarbeta reformprogram för det nationella genomförandet av strategin ”Smart och hållbar tillväxt för alla, Europa
2020”. I skriften Sveriges nationella reformprogram 2011 anger regeringen vägar
för välfärd, tillväxt och sysselsättning. I ett avsnitt om upphandling konstateras att
vård- och omsorgstjänsterna först under senare år i betydande grad har börjat upphandlas på marknaden. På energiområdet arbetar staten med bland annat teknikupphandling som ett komplement till andra insatser, till exempel rådgivning och
information till kommuner.

Åtagande 4: Uppmuntra nytänkande i offentliga organisationer
Bakgrund
Landstinget och kommunerna svarar för ungefär en fjärdedel av Stockholmsregionens sysselsättning liksom för viktiga uppgifter inom vård, skola och omsorg samt
myndighets- och servicefunktioner. För en god ekonomisk utveckling måste regionens offentliga sektor arbeta kostnadseffektivt och vara öppen för nytänkande och
entreprenörskap inom sina egna organisationer. Individer ska ha möjlighet och
uppmuntras till livslångt lärande.
Vad görs?
Det pågår en mängd olika projekt och verksamheter som syftar till bland annat
nytänkande i offentliga organisationer, inte minst när det gäller att utnyttja arbetskraftsresurser och förbättra tillväxt och utveckling i länet.
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SLL Innovation är ett regionalt samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska
sjukhuset i Huddinge och i Solna, Södersjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). SLL Innovation arbetar med tre olika områden: innovationsupphandlingar, att ta tillvara idéer hos sjukvårdspersonalen och att stödja företag som
vill samverka med vården i sitt utvecklingsarbete, till exempel genom kliniska prövningar.
Det regionala handlingsprogrammet Att göra organisationer mångfaldsorienterade har nyligen beslutats inom landstinget. Det är ett regionalt utvecklingsarbete
och ett led i arbetet att bredda och förnya integrationspolitiken med fokus på att
göra organisationer i Stockholmsregionen mer mångfaldsorienterade.
Länsstyrelsen bidrar på flera sätt till att regionens företag får kompetens som kan
stärka tillväxten. ”Anställ kompetensen” är en kraftsamling för att synliggöra länets
kompetensresurs och de initiativ som genomförs för att matcha utbud med efterfrågan.
IT-forum har tidigare beskrivits i denna rapport. Organisationen medverkar till att
hitta nya sätt att bedriva offentlig verksamhet på. Aktuella frågor med anknytning
till nytänkande och förnyelse är Nationell strategi för eHälsa i Stockholmsregionen,
Informationskampanj om eTjänstekort inom SL samt E-tjänst för tillståndshantering av färdtjänst.
Det pågår också verksamhet i vissa kommuner, som i Södertälje kommun där man
på olika sätt arbetar för att stimulera nytänkande i offentliga organisationer. I Telge
Tillväxt går till exempel kommunens bolagskoncern Telge samman med 10 av landets största privata företagskoncerner i ett gemensamägt bolag för att anställa arbetslösa ungdomar och ge dem arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning.
Regeringen har tagit initiativ till innovationskontor vid vissa universitet i landet.
Dessa innovationskontor ska stödja nyttiggörandet av forskningsresultat genom
kvalificerad rådgivning inom bland annat patentering, licensiering och kontraktsforskning. De kan också bidra till nytänkande inom offentlig sektor.
På EU-nivå kan nämnas EU-kommissionens grönbok ”Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning
och innovation” där en stor del av medlen i strukturfonderna riktas in på nyckelområdena FoU och innovation, Entreprenörskap, IKT och Utveckling av det mänskliga
kapitalet.

Åtagande 5: Låt kreativitet och entreprenörskap prägla utbildningssystemet
Bakgrund
En stark entreprenörskapskultur skapar förutsättningar för förnyelse- och innovationskraft. Kunskap om och praktisk erfarenhet av entreprenörskap och kreativitet
bör genomsyra hela utbildningssystemet och vara en synlig och integrerad del i
undervisningen. Fokus bör ligga på att utveckla individers möjligheter, initiativ-
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kraft, självständighet samt stimulera ett sunt risktagande liksom entreprenörskap
och kreativitet. Från grundskolans årskurs 6-9 och uppåt bör kunskap om att starta,
driva och utveckla företag betraktas som en grundkompetens.
Vad görs?
Som nation satsar Sverige betydande resurser på utbildning – drygt 6 procent av
BNP, vilket placerar oss högt bland OECD-länderna. Olika näringspolitiska aktörer
betonar vikten av skolutbildning om entreprenörskap och företagsamhet. Det har
dock inte slagit igenom i regelverket.
Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet ska
entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet, men i den
nyligen ändrade läroplanen3 för bland annat gymnasieskolan saknas tydliga riktlinjer om till exempel företagarutbildning, liksom i läroplanen för grundskolan. Kommuner och skolor kan dock självständigt välja att tolka planerna och lägga in exempelvis entreprenörskapsutbildning, vilket sker i vissa fall. Flera gymnasieskolor i
länet har också profilerat sig genom samarbete med näringslivet och/eller entreprenöriellt tänkande. Jensen Gymnasium är ett sådant exempel. Vidare märks Frans
Schartaus gymnasium, John Bauergymnasiet, Sjödalsgymnasiet m.fl.
För lärosäten som Handelshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ses
en stark näringslivsanknytning som mycket viktig för all utbildning. Stockholms
Universitet har ett dotterbolag, SU Innovation som, utöver att stödja forskare, även
arbetar för att uppmuntra och inspirera studenter till entreprenörskap.
För att påverka entreprenörskapskulturen krävs inte bara regelförändringar. Även
attityder behöver förändras, något som kräver både långsiktiga och uthålliga insatser.
Det finns ett antal föreningar som arbetar med och för entreprenörskap i skolan.
Transfer är en organisation som förmedlar föreläsningar från näringslivet till skolan. Nordväxt Intressenter har som mål att Stockholmsregionen ska arbeta aktivt
med att stimulera barns och ungdomars kreativitet, uppfinningsrikedom, naturvetenskaps- och teknikintresse samt företagsamhet. Ung Företagsamhet är en ideell,
partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa
företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet.
Likaså är Tillväxtverkets program för entreprenörskap i vård och omsorgsutbildningar ett exempel på en riktad insats som fokuserar på ett område där behoven ses
som särskilt stora.

Åtagande 6: Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer
Bakgrund
En fortsatt ekonomisk utveckling kräver specialisering och internationell konkurrenskraft i näringslivet. Stockholmsregionen behöver därför kunna erbjuda goda
förutsättningar för lokalisering av kunskapsintensiva företag liksom för högklassig
utbildning och forskning. Kunskapsintensiva miljöer och en god stadsmiljö lockar

3 Läroplan för de frivilliga skolformerna
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till kreativitet och möten – under och utanför kontorstid. Inflödet av kunskap kräver internationell öppenhet och goda transportsystem. Nätverks- eller klusterinitiativ är särskilt viktiga som mötesplatser och kontaktytor för småföretag.
Att utveckla starka innovativa miljöer kräver långsiktighet och lyhördhet vid planering, och vid andra offentliga insatser. Stöd kan handla om offentlig samhällsservice, effektiva planprocesser, gemensam marknadsföring mm. Regionala och kommunala aktörer samt nationella myndigheter har betydelsefulla roller när det gäller
att skapa förutsättningar och lägga fast ramvillkor.

Vad görs?
På nationell nivå driver Tillväxtverket ett klusterprogram med syfte att stödja kluster som vill stärka sin internationella konkurrenskraft. Under 2011 har klusterprogrammet utvärderats och Tillväxtverket har tagit beslut om ett nytt 8-årigt klusterprogram, en långsiktig och strategisk satsning som ligger väl i linje med RUFS 2010.
På uppdrag av regeringen har flera statliga myndigheter, bl.a. Vinnova, utarbetat
långsiktiga interna strategier för regionala tillväxtfrågor.
I Stockholmsregionen pågår ett flertal kraftfulla och framgångsrika insatser som
syftar till att skapa täta kunskapskärnor och innovativa miljöer. Redan idag sker en
omfattande innovations- och utvecklingsverksamhet i bland annat Kista, Flemingsberg samt Vetenskapsstaden, Nya Karolinska och den framväxande Hagastaden.
Kopplingen till universitets- och forskningsmiljön är särskilt viktig. Med landstingets hjälp skapas också nya regionala stadskärnor som bidrar till att skapa attraktiva
livsmiljöer för de människor som kommer att vara aktiva i olika innovationskluster i
och runt Stockholm.
Är dessa satsningar uthålliga bör de kunna leda till väsentligt förbättrade möjligheter att lokalisera nya företag och forskningsorganisationer till regionen. Den globala
konkurrensen ökar varför insatserna inte kan avstanna. Av stor vikt är att transportinfrastrukturen utformas så att den utgör ett stöd till befintliga verksamheter och
kontinuerligt inflöde av kunskap. Där krävs fortsatt samverkan mellan nationella
och regionala aktörer – men också att kommunernas planeringsansvariga, fastighetsägare m.fl. bidrar till en progressiv utveckling.
I Flemingsberg har en ny stiftelse bildats, Flemingsberg Science, som ska skapa ett
framgångsrikt innovationssystem och ge den akademiska verksamheten, sjukvården
och företagen en tydligare och starkare roll i regionens satsningar på bland annat
livsvetenskaperna. En annan regional stadskärna som pekas ut i RUFS 2010 är
Kista–Sollentuna–Häggvik. Detta är en stadskärna med stark näringslivsutveckling. I Kista Science City sysselsätts idag 65 000 personer, varav en tredjedel av de
sysselsatta arbetar i IKT-branschens4 drygt 1 000 företag. Fyra av Sveriges ledande
institut inom informations- och kommunikationsteknik är etablerade i området.
Vetenskapsstaden (Stockholm Science City Foundation, SSCi) har i uppdrag att
attrahera företag och akademi till skärningspunkten Solna-Stockholm. Arbetet sker

4 ICT eller IKT = Informations- och Kommunikationsteknologi
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på uppdrag av de tre ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska
högskolan (KTH) och Stockholms universitet samt städerna Stockholm och Solna,
Stockholms Läns Landsting och näringslivet. Hagastaden5 är en kunskapsintensiv
miljö som håller på att växa fram i gränsen mellan Solna och Stockholm. Som en
grundläggande verksamhet i den nya Hagastaden uppförs nu ett nytt sjukhus – Nya
Karolinska Solna, NKS. Det nya sjukhuset ska möta framtidens krav på bland annat
effektiva vårdflöden, fokus på och säkerhet för patienten samt en framgångsrik
forskning och utbildning.
Mer om arbetet med att utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen och
strategin ”Utveckla en flerkärnig och tät region” följer längre fram i denna rapport.
Åtagande 7: Skapa förutsättningar för ett kulturliv i världsklass
Bakgrund
I RUFS 2010 betonas kultursektorns potential som regional utvecklingsfaktor.
Bättre ekonomiska och organisatoriska förutsättningar kan stärka kulturlivet, och
kulturlivet kan ge tillväxt. Ett levande och aktivt kulturliv är ett av de främsta kännetecknen för en dynamisk region, och kan ses som en grundbult i ett demokratiskt
samhälle. En regions kulturliv kan också attrahera fler företag, turister och boende.
Det är också en grogrund för innovationer. Men trots ett stort utbud av kulturinstitutioner, projekt och aktiviteter anses Stockholmsregionen inte tillräckligt känd
utomlands som kulturcentrum.

Vad görs?
Staten arbetar sedan något år med en ny kulturpolitik, kultursamverkansmodellen,
med betydande regionalt inflytande över vissa nationella resurser. På nationell nivå
finns sedan år 2009 också Regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa
näringar som omfattar 73 miljoner kronor under fyra år.6 Syftet med handlingsplanen är att förbättra förutsättningarna för kulturskapare och entreprenörer inom
kulturella och kreativa näringar och bidra till ökad samverkan med näringslivet.
Det särskilda Rådet för kulturella och kreativa näringar tillsattes hösten 2010 för
att bistå regeringen i arbetet med den nationella handlingsplanen samt initiera och
stimulera en bredare diskussion om kultur och kreativitet och vad det kan innebära
både för företag och för samhället i stort. Organisationen Generator agerar som
samarbetsplattform gentemot regionerna i frågor som rör sådana näringar samt
som dialogpart gentemot myndigheter och departement. ”Medlemmar” i Generator
är i dagsläget två kommuner och 11 regioner, varav Stockholmsregionen är en.
Några statliga myndigheters strategier för regionala tillväxtfrågor berör särskilt
kulturfrågorna. Riksantikvarieämbetet, RAÄ, har redan genom tidigare uppdrag
byggt upp en nära samverkan med andra myndigheter inom och utanför kulturområdet – men också med landsting och regioner. Även Kulturrådet har utarbetat en
strategi för arbetet med regionala tillväxtfrågor.
Också i Stockholmsregionen pågår flera kultursatsningar. Med stöd av regionalfonden bedrivs det treåriga samverkansprojektet Creative Stockholm, ett regional5 www.stockholm.se/hagastaden , tidigare benämnt Norra stationsområdet
6

http://www.sweden.gov.se/sb/d/11347/a/131748
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fondsprojekt som är knutet till RUFS 2010. Projektets syfte är att stärka det företagande som bygger på ett konstnärligt, kulturellt och kreativt skapande.
Huvudstadens Kulturvision 2030 är en strategisk plan för kulturen i Stockholm.
Den knyter an till stadens övergripande framtidsstrategi ”Vision 2030”. Stockholm
bör ses som en stad för bland annat upplevelser och nyskapande, med ett tydligt
medborgarperspektiv.
Stockholms Akademiska Forum (StAF) är en samarbetsorganisation för 19 av
Stockholms högskolor och universitet samt Stockholms stad. Med anledning av
regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (se ovan) gör StAF
under 2011 en särskild satsning för de konstnärliga högskolorna.
Telefonplan i sydvästra Stockholm är på väg att växa upp till ett nytt designcentrum.
På relativt kort tid har området bytt fokus från klassisk industri till kreativa näringar. Nya idéer utvecklas hos skolor och företag som har sina kontor på Telefonplan
och som verkar inom design, mode och kommunikation.
Transit Kulturinkubator, med bidrag från landstinget, vill bidra till bättre förutsättningar för kreatörer och kulturutövare att utveckla sina idéer till bärkraftiga
företag och verksamheter. Verksamheten omfattar coachning, affärsrådgivning och
kompetensutvecklande aktiviteter till kreatörer inom konst, design, konsthantverk,
film, musik och scenkonst.
Länets kommuner har också tagit initiativ till en mängd spännande aktiviteter som
på det lokala planet kan bidra i den regionala utvecklingen.

Åtagande 8: Utveckla regionens internationella profil
Bakgrund
Regionens aktörer bör gemensamt arbeta för att marknadsföra Stockholm som
attraktiv bostadsort och aktivt arbeta för att attrahera utländsk och inhemsk spetskompetens och studenter. Prognoser visar på ett framtida underskott av högutbildade. Brist på arbetskraft kan leda till stigande kostnader för företagen, sänka den
internationella konkurrenskraften och leda till en nedåtgående ekonomisk spiral.
Stockholm måste öka den internationella medvetenheten om dess starka sidor, inte
minst den höga livskvaliteten. Regionens internationella profil kan och bör stärkas,
med varumärket ”Capital of Scandinavia” som bra grund. En annan viktig komponent kan vara att ytterligare utveckla och betona regionens öppenhet och mångfald.
Studenternas vilja och möjligheter att etablera sig här är av hög betydelse. Det
handlar också om att kunna erbjuda boende, barnomsorg och annan service till
rimliga och konkurrenskraftiga villkor. Därför måste kommunala och regionala
aktörer, bland annat lärosäten, samverka för att sänka trösklarna för etablering av
utländsk arbetskraft.
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Vad görs?
Konkurrensen om den internationella uppmärksamheten är mycket hård, och metoderna inom detta område måste ständigt utvecklas vidare. Det är viktigt att det
hålls en hög nivå på högutbildad arbetskraft i regionen, bland annat genom ett internationellt inflöde. När det gäller internationell marknadsföring pågår en rad
olika aktiviteter för att stärka attraktionskraften. I januari 2011 startade den ideella
föreningen Stockholmsregionens Europaförening (SEF) med medlemmarna Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms Län, Regionförbundet Uppsala län, Regionförbundet Sörmland, Västmanlands Kommuner
och Landsting samt Mälardalsrådet. SEF har till uppgift att främja medlemmarna i
Stockholm-Mälarregionen och deras ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna tjänster som rör regionens förhållande till EU.
Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 50 kommuner i sju län där
fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Den aktiva insatsen riktas i första hand mot ett antal utvalda branscher (IT & telekommunikation,
läkemedel-, bio- och medicinteknik, automation & robotik, miljöteknik, bank &
finans, turism och logistik).
Länsstyrelsens internationella arbete är, utöver arbetet inom ramen för EU:s strukturfonder, primärt inriktat på mellersta och södra Östersjöregionen. Stockholms
läns landsting, SLL deltar i en rad internationella grupperingar och samarbeten
som bidrar till att utveckla och stärka regionens profil utåt. Ofta är kompetensutveckling ett viktigt skäl till sådan samverkan. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms stad och Uppsala kommun arrangerade våren 2011 seminariet
Fokus Kina kring frågan hur den allt starkare kinesiska ekonomin kommer att påverka vår region i framtiden.
På europeisk och nationell nivå kan i sammanhanget nämnas EU:s strategi EU
2020, som siktar på ”smart och hållbar tillväxt för alla” – en ekonomisk strategi
som ska samordna EU:s och ländernas ekonomiska politik bättre. Enligt Lissabonfördraget ska EU-kommissionen rådgöra med lokala och regionala myndigheter
tidigt i lagstiftningsprocessen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) deltar
aktivt i flera olika organisationer och nätverk på europeisk och internationell nivå,
bland annat i EU:s Regionkommitté.
Skärgårdssamarbetet är ett av Nordiska ministerrådets elva gränsregionala samarbetsområden och omfattar skärgårdsdelarna i Stockholms och Uppsala län, Ålands
skärgårdskommuner samt Egentliga Finlands och Nylands skärgårdar. En central
form för verksamheten är att initiera, finansiera och förverkliga gränsöverskridande
projekt och evenemang i samarbetsområdet.
Myndigheten Invest Sweden har till uppgift att aktivt medverka till att utländska
företag investerar i Sverige. Det görs direkt genom kontakter och rådgivning med
potentiella investerare och indirekt genom att öka intresset för Sverige som investeringsland.
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Åtagande 9: Stärk regionens position i globala nätverk
Bakgrund
Det behövs en kraftsamling för att stärka Stockholmregionens position i globala
kunskapsnätverk. Kunskapsprofilen kan till exempel stärkas genom internationellt
samarbete och informationsutbyte. Viktiga uppgifter är att utveckla den offentliga
kunskapsinfrastrukturen, attrahera huvudkontor och internationella organisationer
samt stödja student- och forskarutbyten. Regionens relativa andel av de nationella
satsningarna på forskning och utveckling har dock krympt under de senaste åren.
Forskning och utveckling sker främst inom ett fåtal storföretag, och denna investeringsverksamhet behöver balanseras med forskning och utveckling i mindre företag
och i offentlig sektor, för att göra kunskapsutvecklingen i regionen mer robust.
De många huvudkontoren, internationella organisationer och beslutsfattande organ
i Stockholmsregionen ger tillträde till viktiga kunskapsnätverk och bidrar till en
marknad för avancerade och kunskapsintensiva företagstjänster. Även utländska
studenter är betydelsefulla och Stockholmsregionen bör även i framtiden erbjuda
attraktiva utbildningsalternativ för utländska studenter samt uppmuntra att
svenska studenter och doktorander deltar i internationella utbyten.
Vad görs?
Det finns en lång rad globala nätverk som Sverige engagerar sig i. Många offentliga
aktörer ingår i olika internationella nätverk eller har på andra sätt kontakter ut i
världen. Ett exempel är Vinnova som dels arbetar för att aktivt bygga nätverk mellan olika aktörer i Sverige och andra länder, dels för att främja svenskt deltagande i
internationell FoU.
Tillväxtverket arbetar med regional tillväxt och är förvaltande myndighet för de åtta
regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt för vissa gränsregionala samarbetsprogram. Det medför självfallet att
myndigheten ingår i flera nätverk, till exempel Enterprise Europe Network och
International Council for Small Business, ICSB2011, som innevarande år hölls i
Stockholm med bland annat Tillväxtverket, VINNOVA, Entreprenörskapsforum,
Almi, Företagarna m fl som medarrangörer. Temat var entreprenörskap och innovationer i ett globalt perspektiv.
I Stockholmsregionen pågår en verksamhet kallad SATSA II som handlar om effektivisering av transportsystemet i Stockholms län och korridoren Arlanda-Uppsala.
Satsningen pågår mellan 2010-2013 och består av flera delprojekt varav ett handlar
om internationell tillgänglighet. En framgångsrik utveckling av det globala flyglinjeutbudet bör kunna stärka regionens position i de globala nätverken, inte minst när
det gäller näringslivets internationalisering.
Mälardalsrådet arbetar med internationella nätverk och kontakter genom framförallt två instrument: dels ”Benchmarking regions” som genomför resor och erbjuder
kontakt via nätverk, och dels ”International Study Mission” som Mälardalsrådet
arbetar i tillsammans med näringsliv, politik och akademi. International Study
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Mission handlar om strategisk internationell benchmarking och att stärka relationerna mellan viktiga aktörer i den egna regionen.
Utöver de nätverk många av forskarna vid universitet och högskolor ingår i deltar
ofta länets högre lärosäten i internationellt studentutbyte via exempelvis EU:s utbytesprogram ERASMUS. Ett program liknande ERASMUS är Linnaeus-Palme, ett
Sidafinansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor. Andra möjligheter till
utbyte sker till exempel inom IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). För skolor finns även möjligheten att
delta i Unescos skolnätverk ASPnet, ett nätverk för skolor över hela världen.
EU har ett flertal utbytesprogram som även Stockholmsaktörer kan ta del av, till
exempel: Comenius som omfattar förskolor, skolor, lärare, övrig pedagogisk personal och elever samt Athena, ett program för globalt utbyte inom yrkesutbildning och
ger stöd för samarbete med utvecklingsländer. Programmet riktar sig till gymnasiala
yrkesutbildningar och yrkesvux.

Åtagande 10: Utveckla Stockholmsregionen som besöksdestination
Bakgrund
En stark ställning som besöksdestination av internationell toppklass är en grundläggande förutsättning för att Stockholmsregionen ska kunna hysa ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Stockholmsregionen bör vara internationellt
känd och betraktas som en attraktiv och tillgänglig plats. Infrastruktur och besöksorganisation kan och bör förbättras, d.v.s. det ska vara lätt att ta sig hit och vistelsen
ska upplevas som positiv.
Det behövs en bred regional dialog om regionens strategiska utveckling som besöksdestination. Där är det viktigt att behandla de långsiktiga infrastrukturella
frågorna, men också hur regionen kan utveckla de värden som erbjuds besökare.
Hela storregionen måste kunna samverka för att på bästa sätt utnyttja potentialen i
större internationella evenemang, oavsett var i regionen de arrangeras. Det gäller
att ta tillvara olika resurser, exempelvis närheten mellan storstad, vildmark och
skärgård, det nordiska klimatet som upplevs som exotiskt i många andra länder,
ställningen som kunskapsregion och som ”gateway” mot Östersjöområdet. Även de
attraktiva kulturmiljöerna är av stort värde för besökare.
Vad görs?
Både på nationell nivå och lokalt inom Stockholmsregionen görs ansträngningar för
att ytterligare underlätta för turister och företagare att besöka respektive etablera
sig i Sverige och i huvudstadsregionen.
Nationellt är Tillväxtverket ansvarig myndighet för besöksnäringsstatistik samt för
näringsfrämjande insatser inom turismföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket har en programsatsning, Besöksnäringsprogrammet, som pågår under fem
år, 2010-2014, där bland annat målen är att skapa fler och växande turismföretag,
öka internationell konkurrenskraft, regional utveckling liksom samordnad och ef-
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fektiv resursanvändning. Det finns också en nationell strategi för svensk besöksnäring som har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism.
Många aktörer arbetar med marknadsföring av Sverige och besöksnäring. En sådan
aktör är VisitSweden som vartannat år anordnar The Swedish workshop i syfte att
sammanföra olika researrangörer, företag inom besöksnäringen etc. för att marknadsföra Sverige och Stockholm.
En annan aktör är Sveriges hotell- och restaurangföretagare (SHR) som arbetar
genom opinionsbildning för att utveckla marknadsföringen mot utlandet och för
ökad lönsamhet i den svenska turism- och besöksnäringen. Branschföretagens bolag
Svensk Turism AB är, tillsammans med Näringsdepartementet, ägare till VisitSweden AB. Förutom att förvalta och hantera ägarskapet i VisitSweden, fungerar även
Svensk Turism som rådgivare till den svenska besöksnäringen i olika politiska frågor. Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) är en näringslivsorganisation som
driver affärs- och utvecklingsprojekt i partnerskap med aktörer från privat och offentlig sektor.
Februari 2011 bildades ett nytt bolag, Svensk Destinationsutveckling AB. Ägare är
Svensk Turism, Visit Sweden och Swedavia och syftet är att systematiskt skapa
destinationer som lockar utländska turister.
Regionalt märks flera aktiviteter som bedrivs i nära samverkan med besöksnäringen
och andra delar av näringslivet. Stockholm Visitors Board AB är Stockholms Stads
officiella marknadsföringsbolag vars uppgift är att samordna resurser inom näringsliv och kommun samt koordinera marknadsföringen av Stockholm under det gemensamma varumärket "Stockholm - the Capital of Scandinavia". Det finns ett
flertal årliga evenemang som bidrar till att sätta Stockholm på kartan – exempelvis
DN-galan, Polar Music Prize, Royal Palace Sprint, Stockholm Jazz Festival, The
Nobel Prize, XL-galan m fl.
Turism är betydelsefullt för att bidra till städers rykte, även för affärsinriktad besöksnäring. En aktör som arbetar med dessa frågor är Stockholm Convention Bureau vars uppgift är att marknadsföra Stockholm som internationell kongress- och
mötesstad. Vidare kan nämnas att Länsstyrelsen under år 2011 har börjat kartlägga
aktörer och näringslivsfrämjande arbete i länets kommuner. Skärgårdsstiftelsen
arbetar för att främja och bevara områden i Stockholms skärgård. Stockholms läns
landsting arbetar också med frågor som anknyter till besöksnäring, bl.a. finns ett
skärgårdspolitiskt program.
Länsstyrelsen i Stockholms län är också en aktör som arbetar med turismrelaterade
frågor. Länsstyrelsen samordnar till exempel arbetet med att utveckla nationalstadsparkens värden, att öka kännedomen om parken etc. Kulturmiljövård är ett
annat arbetsområde. Inom länet finns också över 130 kulturmiljöer av riksintresse
som länsstyrelsen arbetar med genom kulturmiljövård.7

7

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/samhallsplanering-ochkulturmiljo/planfragor/riksintressen/kulturmiljo/Pages/default.aspx
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Många av länets kommuner arbetar också aktivt med att främja en ökad besöksnäring och har ofta styrdokument och särskilt avdelade resurser.

Åtagande 11: Stärk de tekniska förutsättningarna för digital kommunikation
Bakgrund
Effektiv digital kommunikation är en grundförutsättning för en ledande tillväxtregion. Den ger även positiva effekter på klimatet genom att påverka resmönster och
logistiklösningar i en klimatvänlig riktning. Alla företag och hushåll bör därför ha
möjlighet att kommunicera digitalt utan begränsningar i tid och rum. Det behövs
även en offensiv strategi för att utveckla digital kommunikation i regionen, med
utgångspunkt i regionens klimatomställning.
De tekniska förutsättningarna bör omfatta stomnät och ett väl fungerande accessnät. Dagens teknik kommer inte att räcka för framtida behov, men det är osäkert
vilka tillämpningar och vilka tekniska förutsättningar som kommer att krävas.
Inom regionen råder i många avseenden god konkurrens inom digitala kommunikationer. Flera stomstrukturer överlappar varandra (fiber, telenät och mobilnät) i
de urbana delarna av regionen. I de yttre delarna av regionen finns det dock fortfarande områden där konkurrensen är svag eller näst intill obefintlig. Det behövs
därför en löpande bevakning av möjligheterna att välja leverantör av åtkomst till
den digitala stomstrukturen.
Vad görs?
På EU- och nationell nivå finns digitala agendor och handlingsprogram samt även
stark utveckling inom flera myndigheter. Att öppna Europa för gränsöverskridande
access till information är ett steg som anses vara viktigt för att verkligen öppna
gränserna inom EU. Aktuella frågor inom EU är bland annat eGovernment,
eHealth, interoperabilitet och gemensamma standards samt forskning inom IKT, ekompetens.EU har antagit en strategi, The Digital Agenda, för ett digitaliserat
Europa år 2020. Agendan är ett av de sju flaggskeppsinitiativen inom Europa 2020
och har som övergripande syfte att sporra innovation och ekonomisk tillväxt.
Sverige har spelat en betydande roll i det Europeiska arbetet. På den nationella
nivån arbetar regeringen med att ta fram en digital agenda för Sverige för att ”…
samordna åtgärder på IT-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap
och innovation”.8 Regeringen har tidigare tagit initiativ till att stötta digitaliseringen
inom flera politikområden genom en handlingsplan för elektronisk förvaltning, en
bredbandstrategi för Sverige och en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Den
nya digitala agendan utformas i dialog med såväl myndigheter, företag som civilsamhälle. Det finns också ett forum för digital agenda där vem som helst kan göra
inlägg, debattera eller lyfta frågor.9 Det finns även ett digitaliseringsråd inrättat av

8

http://www.sweden.gov.se/sb/d/14375

9 http://digitalagenda.ning.com/
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regeringen, vars funktion både ska vara rådgivande och utgöra forum för strategisk
diskussion samt en e-delegation med fokus på e-förvaltning i den offentliga sektorn.
Regeringen har under våren 2011 utsett fyra utvecklingsansvariga myndigheter för
e-förvaltning – nämligen Skatteverket (som ansvarar för att utveckla området "privatpersoner"), Bolagsverket ("företag och företagare"), Transportstyrelsen ("fordon
och förare") och Lantmäteriet ("geografisk information och fastighetsinformation").
Dessa fyra myndigheter ska också ta ett särskilt utvecklings- och samordningsansvar.
Post- och Telestyrelsen (PTS) kartlägger årligen tillgången till bredband i Sverige
och av 2010 års kartläggning framgår att Stockholmsregionen är bättre tillgodosedd
med bredband är flera andra regioner.
Även Vinnova stöder utvecklingen av digitalisering i samhället med program för eförvaltning och e-hälsa. KK-stiftelsen arbetar med exempelvis IT i Lärarutbildningen där målet är att höja lärarstudenternas digitala kompetens så att de i sin kommande yrkesgärning kan använda IT för att stärka elevernas lärande och anpassa
sina arbetsformer utifrån elevernas och samhällets behov.
Också regionalt pågår ett arbete. Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar med att ta
fram en regional IT-strategi. Förutom vision och målbild är strategin tänkt att
bestå av två delar – infrastruktur och användningen av densamma. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en Strategi för eSamhället i syfte att stödja utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor.
En viktig aktör för samarbete och utveckling på detta område är IT-forum, som ska
verka för att påskynda införandet av en modern e-förvaltning i regionen och på ett
nationellt plan. Som nämnts har IT- forum under 2011 fokus på bland annat regionala samverkansformer för realisering av e-arkiv.
Stokab är ett bolag som Stockholms stad äger och som bygger ut fibernätet främst
inom Stockholms stad men även utanför staden där det finns så kallade överlämningspunkter. Stokabs uppgift är att bygga och hyra ut samt underhålla ett passivt
fibernät i Stockholmsregionen.
Flera kommuner har också hunnit långt när det gäller att utforma e-strategier och
erbjuda e-tjänster för sina medborgare.

Strategi 2: Utveckla en flerkärnig och tät region
Strategin innebär en strävan mot en koncentration och utveckling av bostäder, verksamheter och funktioner genom en flerkärnig och tät bebyggelsestruktur, såväl i
Stockholms län som i östra Mellansverige.
En tät och flerkärnig bebyggelsestruktur ger goda förutsättningar för effektiva system och konkurrenskraftig kollektivtrafik och gör det lättare att hushålla med obebyggd mark och skapa fler attraktiva stadsmiljöer.
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Strategin är beroende av hur åtta åtaganden som hör till strategin genomförs. Dessa
åtta åtaganden är:
För sammanlänkning av östra Mellansverige
1.

Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med spårtrafiken som
grund.

För flerkärnig och tät stadsstruktur
2.

Utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen.

3.

Utveckla transportsystem som stödjer Stockholmsregionens flerkärnighet.

4.

Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer variationsrik.

5.

Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden.

6.

Skapa förutsättningar för en dynamisk kvällsekonomi i regionens stadskärnor.

För gröna kilar och stränder
7.

Bevara, utveckla och tillgängliggör de gröna kilarna.

8.

Utveckla strändernas värden och tillgänglighet.

För att ta reda på hur strategin och åtaganden förverkligas har TMR vänt sig till
länets kommuner, SL och MÄLAB10. Kommunerna har fått en webbenkät och cirka
80 procent av dem har svarat med lägesrapporter. Intervjuer har gjorts med representanter för MÄLAB och SL.

Åtagande 1: Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med spårtrafiken som grund
Bakgrund
Det är viktigt både för Sveriges och regionens ekonomi att regionens olika delar kan
samspela effektivt. En utvecklad regional tågtrafik och en stadsplanering som är
anpassad till tågets förutsättningar kan länka samman regionens städer.
En utvecklad kollektivtrafik på järnväg underlättar den pågående regionförstoringen i östra Mellansverige. Det stimulerar samtidigt en tätare och mindre utspridd
bebyggelsestruktur. Extra viktigt är att ge stationer och andra knutpunkter en tät
och tilltalande utformning.
I RUFS 2010 pekas de orter i östra Mellansverige ut som bedöms ha störst potential
att växa, utifrån det transportsystem som prioriteras. Det gäller de storregionala
städerna och samhällen längs de regionala resesambanden.
Vad görs?
De storregionala städerna arbetar alla med stadsutveckling med en inriktning på
förtätning, komplettering och urbana kvaliteter.
För stationssamhällena Strängnäs, Katrineholm och Bålsta uttrycker kommunerna
i t.ex. översikts- och detaljplaner ambitioner om att förtäta och komplettera bebyggelsen.

10

Mälardalstrafik AB, MÄLAB. MÄLAB:s uppdrag är att fungera som länstrafikbolagens samarbetsforum i frågor som rör den

regionala tågtrafiken.
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På MÄLAB bedrivs ett utvecklingsarbete för att möta de framtida trafikbehoven
inom den regionala tågtrafiken. I detta ingår att ta fram underlag för länens kommande trafikförsörjningsprogram, vilket är det övergripande politiska styrdokumentet som från 2012 ska definiera länens behov av kollektivtrafik. MÄLAB påtalar
också vikten av gemensamma politiska ställningstaganden och finansiering för
utvecklingen av en bra kollektivtrafik på järnväg i östra Mellansverige.
Inom ramen för Trafik i Mälardalen utvecklas ett gemensamt länsöverskridande
taxesystem för kollektivtrafiken. I december 2012 startar en ny pendeltågslinje
Stockholm – Arlanda – Uppsala.
TMR har tillsammans med Regionförbundet Uppsala och kommunerna i stråket
Stockholm – Västerås, utrett betydelsen av Mälarbanans utbyggnad enligt planer
och avtal. Om fyrspårsutbyggnaden Kallhäll–Tomteboda skjuts upp i 13 år, från
2017 till 2030, skulle samhället gå miste om ca en miljard kronor per år under dessa
år.

Åtagande 2: Utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen
Bakgrund
Stockholmsregionen är idag starkt enkärnig och behöver bli mer flerkärnig för att
stödja tillväxt, genom att utveckla attraktiva lokaliseringsalternativ till city för företag. RUFS 2010 redovisar utveckling av åtta yttre regionala stadskärnor utöver den
centrala regionkärnan. Dessa yttre stadskärnor är Barkarby-Jakobsberg,
Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda-Märsta, Täby-Arninge, Kungens
kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje.
Även fjärrvärmeförsörjningen och kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken kan
bli mer effektiv genom att motverka att bebyggelse och verksamheter sprids ut. Vid
knutpunkterna i trafiksystemet ska marken utnyttjas mer intensivt. Där ska finnas
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service, torg och parker. Det främjar
stadskvaliteter, stadsliv och mötesplatser.
Vad görs?
Handlingsprogrammet för utveckling av regionala stadskärnor är en pågående process som i samverkan med berörda kommuner verkar för att utveckla de regionala
stadskärnorna som är utpekade i RUFS 2010. Inom handlingsprogrammet pågår ett
flertal insatser som har bäring på flera av de åtaganden som ingår i strategin en
flerkärnig och tät region.11
TMR har löpande utbyte och kontakter med de så kallade kärnkommunerna där
regionala stadskärnor pekats ut geografiskt. Kring årsskiftet 2010/2011 genomfördes även en intervjurunda, främst för att ta reda på vilka förväntningar kommunerna har på insatser från TMR:s sida. En slutsats av intervjuerna är att genomförda
och pågående insatser är på rätt väg, dels genom de regelbundna nätverksmötena,
dels genom nya kunskapsunderlag som tas fram. För flertalet av de regionala stads11

Rapporten Tät och hållbar Stockholmsregion sammanfattar en del av dessa underlag.
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kärnorna finns särskilda utvecklingsprogram som är antagna eller under utarbetande.
I det fortsatta arbetet finns behov av medverkan från näringslivet, SL, Locum och
SLL:s övriga verksamheter. I några kärnkommuner pågår utveckling av översiktsplaner, där åtaganden enligt RUFS 2010 preciseras.
Det finns ett behov av att skapa attraktiva lokaliseringsalternativ i de yttre regionala stadskärnorna. Stockholms centrala regionkärna är det tydligaste exemplet
på att närhet och täthet är viktiga faktorer när företagen väljer var de ska placera
sina verksamheter. De yttre regionala stadskärnorna, där handel dominerar, behöver ett mer varierat innehåll, till exempel fler bostäder som stärker attraktiviteten.
Hur olika kommuner arbetar med detta beror på kommunens förutsättningar. Flera
kommuner arbetar förebyggande, tar initiativ och samverkar med andra aktörer för
att kunna möta företag som äger mark i strategiska lägen. Det finns också goda
exempel på kommuner som via sin näringslivsenhet arbetar aktivt och förebyggande
med företagen och det lokala näringslivet i markförsäljningar och nyetablering av
företag. Ett annat kommunalt perspektiv är att medverka till en förbättrad infrastruktur som på sikt bidrar till förtätning och i sin tur skapar förutsättningar för nya
verksamheter. I det kortsiktiga perspektivet lägger ett par kommuner även fokus på
bevarande av industri- och företagsområden samt planläggning av företagsmark.
Kommuner behöver också samverka med andra aktörer för att stimulera utvecklingen i de regionala stadskärnorna. Arbetet kan göras i partnerskap med privata
aktörer och i samverkan med regionala och statliga organ. Samtliga kärnkommuner
anser att andra kommuner är deras viktigaste samverkanspartners när det gäller
utvecklingen av de regionala stadskärnorna.
Det finns även ett behov i kommunerna av att samverka kring målbild och etablerad organisation. Alla kärnkommunerna pekar på sina pågående eller av kommunfullmäktige fastställda utvecklingsprogram som det viktigaste sammanhanget där de
gemensamma målbilderna läggs fast.

Åtagande 3: Utveckla transportsystem som stödjer Stockholmsregionens flerkärnighet
Bakgrund
En konkurrenskraftig kollektivtrafik med hög tillgänglighet och en resurseffektiv
bebyggelsestruktur är en förutsättning för en flerkärnig och tät region. Hög tillgänglighet är också en förutsättning för att regionala stadskärnor (se Åtagande 2) ska
utvecklas. Goda vägförbindelser och bra kollektivtrafikförbindelser är grundläggande faktorer för att näringslivet ska betrakta de regionala stadskärnorna som
attraktiva lokaliseringsalternativ. Det är också viktigt att kunna resa kollektivt till
och från arbetet.
Av den webbenkät kommunerna svarat på framgår att detta åtagande är högst prioriterad av de åtta i strategin. Kommunerna lyfter i enkäten fram behovet av mer
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resurser för investeringar och andra satsningar på infrastruktur och trafik, särskilt
kollektivtrafik.
Vad görs?
SL arbetar tillsammans med andra aktörer inom länet med att ta fram en stomnätsstrategi. I arbetet har tre planeringsstrategier för arbetet pekats ut: en god regional
tillgänglighet, en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik och en integrerad
planering för en attraktiv stadsmiljö. Ett stomnät enligt dessa principer främjar
utvecklingen av en tät och flerkärnig region.
SL har också tagit fram en genomförandestrategi för landstingets åtaganden i
RUFS 2010. Syftet är att översiktligt klargöra finansieringsbilden för landstingets
åtaganden i RUFS 2010 samt övriga investeringar i kollektivtrafiksystemet. Landstingets investeringar i utbyggnader av kollektivtrafiken i enlighet med RUFS 2010
medför kraftigt ökade kapitalkostnader och därmed behov av ökat ekonomiskt tillskott. Behovet varierar mellan 12,3 och 15,6 miljarder kronor beroende på kostnadsoch intäktsutveckling, bland annat taxestruktur och biljettpriser. Genomförandestrategin är tänkt att vara en utgångspunkt för landstingets budgetdirektiv och ekonomiska planering på lång sikt. SL:s Trafikplan 2020 redovisar strategiska vägval,
åtgärder samt möjliga scenarier i ett 10–20 års perspektiv.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet utgör en plattform för arbetet med att
utveckla kollektivtrafiken i regionen. RUFS är ett viktigt underlag för Trafikförsörjningsprogrammet som i sin tur blir en viktig plattform för att skapa en hög tillgänglighet i regionen och attraktiva tvärförbindelser till de yttre regionala stadskärnorna.
Ett EU-projekt, SATSA 1.1 – Regionalt samverkansprogram för effektiv trafik,
bedrivs också. Fram till 2020 genomförs stora och nödvändiga utbyggnader av
vägar och spår liksom reinvesteringar, underhåll och reparationer av befintlig infrastruktur. Men för att åtgärderna ska bli effektiva krävs helhetssyn och samverkan.
En gemensam problembild avseende trafiksituationen i Stockholm har utarbetats
som underlag för samverkansprogrammet.
Följande förstudier, som alla är viktiga förutsättningar för en tät och flerkärnig
region, pågår eller har genomförts på SL under det senaste året:


Spårutredning Ostsektorn



Spårväg Syd



Tvärbana Norr – Kistagrenen



Roslagsbanan till Arlanda

Åtagande 4: Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer variationsrik
Bakgrund
Stadsbyggandet bör inriktas mot en funktionsintegrerad och tät stad, med den traditionella stadens mångfald som förebild. Bostäder, verksamheter, handel och annan
service behöver integreras genom en sammanhållen bebyggelse och gatunät.
RUFS 2010 tar upp flera sätt att uppfylla åtagandet att göra bebyggelsen tätare och
mer variationsrik:
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Förtäta befintliga stadsområden



Bygg i lägen med god kollektivtrafik



Den täta blandstaden behöver parker



Öka variationen i bebyggelsen



Motverka utspridd bebyggelse
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Vad görs?
Vad gäller att förtäta befintliga stadsområden så har huvuddelen av kommunerna
anammat åtagandet om tätare bebyggelse och omsätter det i aktuella detaljplaner,
utbyggnadsprojekt och översiktsplaner. Studien ”Tätare regionala stadskärnor”
redovisar analyser och scenarier för förtätning av Stockholmsregionen. Potentialen
är mycket olika mellan och inom de regionala stadskärnorna.
I sammanhanget kan nämnas studien Värdering av stadskvalitet (i fortsättningen
kallad Värderingsstudien) som har genomförts på uppdrag av TMR, Stockholms
stad med flera kommuner. Studien är en analys av läges- och stadsbyggnadskvaliteter som är viktiga för boendemiljön och som påverkar bostadsrättspriserna. De
viktigaste lägeskvaliteterna för bostadsrättsköpare i Stockholmsregionen är enligt
studien: närhet till city, spårstation och vatten samt tillgång till gång- och gatunät,
urbana verksamheter och parker. Ytterligare en viktig faktor är kvartersform. Just
kvartersform och tillgången till gatunät är egenskaper som i hög grad påverkar
priserna på bostadsrättslägenheter i regionen – vilket har bäring på förtätning.
Enligt Länsstyrelsens uppföljning av bostadsmarknaden i Stockholms län 2011,
”Läget i länet ”, tillkommer många bostäder genom förtätning eller byggs på mark
som tidigare har använts för andra ändamål. Det är ett hållbart sätt att exploatera,
men innebär att många målkonflikter i planeringen måste hanteras. Genom en aktiv
boendeplanering från kommunens sida kan många av de hinder som finns på lokal
nivå för bostadsbyggandet undanröjas, menar Länsstyrelsen.
I många kommuner bygger man i lägen med god kollektivtrafik. Enligt den tidigare
nämnda Värderingsstudien är närhet till spårstation en faktor som värderas högt
och som därför påverkar priset på bostadsrättslägenheter i Stockholmsregionen.
Den täta blandstaden behöver parker och flera kommuner tar hänsyn till och försöker förbättra tillgängligheten genom att öppna upp stråk mot närliggande grönområden. För flera kommuner saknas dock uttalanden om utveckling av parkkvaliteter. Under 2011 har ett verktyg i form av en gröntypologi tagits fram för att kunna
hantera parkutveckling och uppföljning. Värderingsstudien visar att tillgång till
park och närhet till vatten är två av de viktigaste stadskvaliteter som människor i
allmänhet är villiga att betala för i samband med bostadsrättsköp.
När det gäller att öka variationen i bebyggelsen strävar i stort sett alla kommuner
efter att blanda bostäder med handel och andra verksamheter. Man kan urskilja
tendenser att de inre förortskommunerna eftersträvar funktionsintegrering i alla
stadsdelar och projekt, medan de yttre kommunerna ofta planerar för funktionsblandning i de centrala delarna av kommunen eller de större tätorterna.
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Ett par kommuner anger att frågan om att åstadkomma ett mer varierat byggande
hanteras mer ad hoc eller att inget särskilt är på gång.
Ingen kommun har i webbenkäten uttalat sig om frågan att motverka utspridd
bebyggelse.

Åtagande 5: Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden
Bakgrund
Stadsmiljön och det offentliga rummet med torg, parker och grönområden behöver
utformas så att den blir stimulerande och rik på upplevelser. Det moderna samhällets stadskultur innebär mer komplexa relationer, slumpartade möten, nya intressen, aktiviteter, upplevelser och uttryck. Om staden byggs så att den hänger
samman kan människor förflytta sig till fots på gator och torg mellan bostadsområden och stadsdelar.
Vad görs?
Detta RUFS-åtagande är ett av två som de flesta av Stockholmsregionens kommuner ger högsta prioritet i webbenkäten. TMR:s insatser för kärnkommunerna under
det senaste året har också i hög grad varit inriktade på detta åtagande, bland annat
genom nätverksmöten och workshops i kommunerna om stadskvalitet och förtätning.
I webbenkäten ställdes en särskild fråga om vad som görs för att skapa en attraktiv
stadsmiljö till de kommuner som har utpekade regionala stadskärnor.
Svaren visar att kommunerna arbetar programinriktat för att skapa attraktivitet och
förbättra stadsmiljöns kvaliteter. Ambitioner för detta uttrycks samlat och mer
övergripande i utvecklingsprogram eller översiktsplaner och konkretiseras i flera
kommuner med regionala stadskärnor i särskilda program för aktuella stadsutvecklingsprojekt. I några fall utarbetas mer specifika program för den offentliga miljön
och/eller för parkmiljöer.

Åtagande 6: Skapa förutsättningar för en dynamisk kvällsekonomi i
regionens stadskärnor
Bakgrund
För att yttre regionala stadskärnor ska vara ett alternativ till den centrala regionkärnan måste de vara attraktiva för företag, boende och besökare. En viktig del i
attraktiviteten är att det finns ett levande kvällsliv. Ett brett och tillgängligt utbud av
nöjen, kultur och handel bidrar i stor utsträckning till storstadsregionernas unika
attraktionskraft. Planeringsverktygen behöver användas för att skapa goda förutsättningar för en dynamisk och levande stad, med många kvällsöppna verksamheter.
Vad görs?
Detta åtagande har lägst prioritet i kommunerna av de åtta åtaganden som är
kopplade till strategin. Samtidigt visar Värderingsstudien att tillgång till urbana
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verksamheter (butiker, restauranger och kulturverksamheter) i gatuplan är den
stadskvalitet som påverkar priset på bostadsrättslägenheter starkast.
Gemensamt för kommunernas inställning är fokus på att skapa potential för dynamik och kvällsekonomi. Detta genom att åstadkomma tillräcklig täthet och tillräckligt attraktiva miljöer - genom handel, service, restauranger, sporthall och bostäder,
gärna studentbostäder. Det kan också gälla att komplettera befintlig handel så att
den blir mer mångsidig och satsa på kultur, upplevelser och besöksnäring som kan
ge stimulans för att utveckla kvällsekonomi.
TMR diskuterar i en förstudie om kvällsekonomin i de yttre regionala stadskärnorna vad som behövs för att utveckla en kvällsekonomi i dessa.

Åtagande 7: Bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna
Bakgrund
De gröna kilarna ska bevaras, utvecklas och göras tillgängliga för invånarna. Kilarnas kvaliteter är kopplade till deras sammanhängande struktur. Det är viktigt är att
integrera bebyggelse- och grönstruktur på både lokal och regional nivå. Planeringen
av grönområden bör kopplas samman med planering för annan markanvändning. I
fokus är att hålla ihop de gröna kilarna och minska barriärerna, säkerställa värdefulla delar av kilarna, utveckla kilarnas kvalitet och öka tillgängligheten till grönområden.
Vad görs?
Stockholms snabba tillväxt ökar efterfrågan på byggbar mark. Kommunerna tenderar att föra mer strategiska diskussioner än tidigare om markanvändning och grönstruktur. Vad gäller att hålla ihop de gröna kilarna och minska barriärerna så
behandlas flera av de gröna kilarna i pågående detalj- och översiktsplanering i
kommunerna. I flera kommuner fördjupas arbetet dessutom genom särskilda grönstrukturprogram eller grönplaner.
I några kommuner nämns att kommunala naturreservat håller på att inrättas, för att
säkerställa kilarnas mest utsatta områden. I flera fall nämns att befintliga naturreservat kan öppnas upp och bli mer tillgängliga genom att undanröja hinder och
överbrygga barriärer. De flesta naturreservaten i regionen inrättas dock för att bevara särskilda natur-, kultur och rekreationsvärden.
Två kommuner anger att arbete för att utveckla kilarnas kvalitet pågår.
Vad gäller regional samverkan och kunskapsutveckling så hänvisar flera kommuner till pågående samverkan med grannkommuner, eftersom kilarna spänner över
kommungränser och därför betraktas som mellankommunalt planeringsområde.
Samverkan som arbetsform är under utveckling, främst i regionens norra delar, och
anpassas efter regiondelarnas och aktörernas förutsättningar. Kommunerna, intresseföreningar och TMR har hittills varit drivkrafter för denna utveckling och studier
görs för att förbättra och sprida erfarenheter. Den regionala grönstrukturen saknar
fortfarande en utpekad huvudman.
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Utvecklingen och genomförandet av ny kunskap och aktiviteter har till stor del finansierats via externa medel såsom statliga LONA-bidrag, landstingets miljöanslag,
forskning m fl.
Andra insatser från TMR som driver på ett genomförande är framtagande av kunskapsunderlag, informationsspridning och fördjupade diskussioner på olika typer
av seminarier och workshops. Frågan om att fördjupa kunskapen om storstadens
specifika förutsättningar har även lyfts i olika nationella sammanhang. Konferensen
Storstadsnatur bidrar årligen till att utbyta information, debattera och förbättra
förutsättningarna för ett genomförande av RUFS 2010.

Åtagande 8: Utveckla strändernas värden och tillgänglighet
Bakgrund
Regionen behöver utvecklas så att vattnets möjligheter att bidra med skönhetsupplevelser, avkoppling och aktivitet tas till vara. Invånarna ska få bättre närhet till
vatten och stränder. Stränderna är viktiga för regionens identitet och stadsbild. Det
finns ett ökat behov att klargöra strändernas potential mot bakgrund av deras stora
attraktionsvärde, olika anspråk och osäkerheten om klimatförändringarnas effekter.
Vad görs?
Detta åtagande har hög prioritet i många kommuner. Nästan alla kommuner anger
att planering pågår för att bevara stränderna och förbättra deras tillgänglighet samt
närhet och kontakt med vatten. Arbetet med att utveckla stränderna sker i den översiktliga planeringen, detaljplaneringen eller i specifika program för kust och stränder. Några kommuner hänvisar också till att mellankommunala samarbeten om
stränderna pågår.
Uppföljning av hur de nya reglerna för strandskydd och landsbygdsutveckling tilllämpas i kommunerna görs i första hand av Naturvårdsverket via rapportering från
Länsstyrelsen.

