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6. Genomförande och uppföljning
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I detta avslutande kapitel anges hur ett kraftfullt 

och samordnat regionalt utvecklingsarbete kan 

bedrivas och fördjupas med en antagen regional 

utvecklingsplan, RUFS 2010, som grund. 

RUFS har tagits fram tillsammans med många 

aktörer och behandlar en bred uppsättning regio-

nala utvecklingsfrågor. För att planen ska bli verk-

lighet krävs att minst lika många aktörer arbetar 

aktivt med att genomföra planen och att man dess-

utom kontinuerligt följer upp regionens utveckling.

Kommunikation och kunskapsutbyte
Kommunikation och kunskapsutbyte är centralt för 

både genomförandet och uppföljningen av planen. 

Att regionens aktörer har samma uppfattning om 

vart vi är på väg, hur det går för regionen och kan 

tillgodogöra sig ny kunskap är avgörande för det 

gemensamma arbetet med att förverkliga planen. 

Alla som ska delta i en utvecklingsprocess måste 

ha tillräcklig information för att kunna bidra med 

sina perspektiv och förstå hur olika insatser och 

synpunkter bidrar till regionens utveckling. Det är 

också viktigt att alla har en gemensam bild av regio-

nens utmaningar och att de i en lärande process 

utvecklar och vidareförmedlar ny kunskap som kan 

bidra till att nå målen och visionen. 

Följande aktiviteter bör prioriteras i den fortsatta 

processen:

Politiskt ansvarstagande och engagemang – ett 

politiskt ledarskap och en samsyn i kommuner och 

landsting kring centrala utvecklingsfrågor i regio-

nen är avgörande för att den gemensamma planen 

ska kunna förverkligas. Politikerna behöver både 

information och utrymme för att diskutera fram-

tidsfrågor, formulera mätbara mål, initiera  

åtaganden och handlingsprogram och besluta om 

konkreta insatser. 

En levande och öppen debatt där alla kan delta – 

Stockholmsregionen utvecklas genom de invånare, 

företagare och organisationer som redan bor och 

bedriver sin verksamhet här, och genom dem som 

attraheras hit. En löpande dialog är grundläggande 

för att de ska identifiera sig med visionen och bidra 

till goda resultat inom olika områden. Samtidigt 

visar erfarenheterna från 50 års regionplanering 

att dialog på regional nivå ofta uppfattas som svår-

gripbar. En levande och öppen debatt via media 

eller Internet kan vara ett kraftfullt sätt att invol-

vera många människor och ställa flera perspektiv 

mot varandra. Därutöver bör dialogen med invå-

nare och företagare förstärkas och fördjupas på 

kommun- och organisationsnivå. Det är särskilt 

viktigt att nå nya grupper, främst ungdomar, efter-

som deras åsikter och engagemang är viktiga för 

regionen på lång sikt. 

Återkommande lärandekonferenser – Regionens 

aktörer behöver få tillfälle till regional samling för 

att behålla fokus på helheten och långsiktigheten i 

utvecklingsarbetet. Återkommande lärandekonfe-

renser blir ett instrument för en utvecklande dialog 

mellan aktörerna i regionen och kan bidra till sam-

syn, lärande och förnyelse och en gemensam identi-

tet i regional utveckling. Resultat från uppföljnings-

systemet kan användas för att redovisa och 

diskutera regionens position och resan mot att bli 

Europas mest attraktiva storstadsregion. 

Rankning och jämförelser – RUFS har ett tydligt 

internationellt perspektiv och det är viktigt att hitta 

kanaler för att både ta in information om hur väl 

andra lyckas med sin regionala utveckling, och visa 

vilka värden som Stockholmsregionen kan erbjuda. 

Planens genomförande
RUFS har tagits fram med brett deltagande från 

många aktörer. När planen fastställts ska den ge 

vägledning och stöd när regionala utvecklingsfrå-

gor behandlas. Den föregående regionala utveck-

lingsplanen RUFS 2001 ligger till grund för både 

fördjupat planeringsarbete och operativa insatser i 

regionen. Den funktionen har förstärkts i RUFS 

2010. Genom tydliga åtaganden ger RUFS 2010 väg-

ledning för konkreta planeringsinsatser och opera-

tivt arbete hos regionens aktörer. Med en ända-

målsenlig och effektiv struktur för program och 

insatser ska RUFS 2010 fungera som samlande 

paraply för utvecklingsarbetet i regionen.

RUFS har som regional utvecklingsplan för 

Stockholms län också formell status både som 

region plan (RP) enligt plan- och bygglagen och som 

regionalt utvecklingsprogram (RUP). Därmed blir 

den styrande för statlig planering i länet. Det regio-

nala utvecklingsprogrammet ligger till grund för 

regionala strukturfondsprogram, territoriella pro-

gram, regionala tillväxtprogram samt andra regio-

nala program och insatser. Därtill initieras nya pro-

gram och insatser löpande, inte minst på nationell 

nivå. RUFS har här en viktig funktion som uttryck 

för regionens samlade vilja om den framtida 

utvecklingen och som grund och ledning för ett 

kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete.
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Regionalt utvecklingsarbete bedrivs i ett ständigt 

samspel mellan olika aktörer som på olika sätt bidrar 

till den regionala utvecklingen. Utvecklingsarbetet 

är inte heller begränsat till länet utan bedrivs i en 

större funktionell region där många aktörer i hela 

östra Mellansverige också är viktiga för utvecklingen.

Andra planer, program och processer
I den aktualitetsprövning av RUFS 2001 som 

genomfördes 2004 konstaterades att planen har 

fungerat väl som underlag i ett antal för regionen 

viktiga processer. RUFS har också bidragit till mel-

lankommunal samverkan och utgjort ett stöd för 

kommunernas egen översiktsplanering.

RUFS utgjorde grund för Stockholmsberedning-

ens analyser, strategier och förslag för den långsik-

tiga planeringen av infrastrukturen i Stockholm–

Mälardalen och för regionens medverkan i den 

statliga infrastrukturplaneringen. Planen utgjorde 

också underlag för det regionala tillväxtprogram-

met för Stockholms län 2004–2007 och för det 

regionala strukturfondsprogrammet.

Vidare fungerade utvecklingsplanen som 

utgångspunkt för landshövdingens överläggningar 

med kommuner och andra berörda parter om ökat 

bostadsbyggande i regionen, liksom för flera andra 

regionala processer med Länsstyrelsen som huvud-

man, bland annat program för den tätortsnära 

naturen och åtgärdsprogram för att klara miljökva-

litetsnormer för luftkvalitet, samt för Länsstyrel-

sens, Regionplanekontorets och KSL:s arbete med 

länets miljöhandlingsprogram.

RUFS 2001 har även fungerat som underlag  

vid bedömningar av den statliga forsknings- och 

utbildningspolitikens regionala effekter och den 

regionala plattformen för integration och tillväxt – 

Integration Stockholm. RUFS har också bidragit till 

länsöverskridande samverkan, exempelvis ABC-

samarbetet och den gemensamma stråkplane-

ringen, samt till ökad samordning mellan regional 

planering och den nationella politiken.

RUFS 2010 ska på motsvarande sätt ligga till 

grund för ett stort antal processer. Det bygger såväl 

på dess funktion som regionplan som dess funktion 

av regionalt utvecklingsprogram (RUP). Processer-

nas bredd och mångfald framgår av avsnittet  

Aktörernas ansvarsområden och roller på sid 226–

229. RUFS har förutom dessa formella funktioner 

ett mer genomgående syfte: kunskapsförmedling 

och mobilisering. Under den period som RUFS 2010 

gäller förutsätts planen ligga till grund för bland 

annat följande:

• Kommunernas planer, särskilt översiktsplaner, 

fördjupade översiktsplaner, kommunala utveck-

lingsprogram och Länsstyrelsens bedömning av 

hur dessa svarar mot behovet av regional och 

mellankommunal samordning. 

• Kommunalt och regionalt stöd till näringslivs

utveckling och social utveckling.

• Delregionala eller ämnesvisa fördjupningar av 

RUFS 2010.

• Utvecklingen av landstingets olika verksamheter 

och policydokument med betydelse för den regio-

nala utvecklingen.

• Regionens medverkan i den statliga infrastruk-

turplaneringen.

• Framtagande av nya och ändrade regionala miljö-

mål.

• Regionala klimat och energimål och program för 

att nå målen.

• Åtgärdsprogram för vattenförvaltning.

• Nya eller ändrade regionala strukturfondspro-

gram.

Nya områden som påverkar den regionala utveck-

lingen kommer med säkerhet att på motsvarande 

sätt förankras i RUFS 2010. Det kan till exempel 

gälla verksamhetsplaner inom ramen för en regio-

nal kulturpolitik.

Handlingsprogram 
Regionplanenämnden beslutade i mars 2009 om 

principer för handlingsprogram som ska utarbetas 

utifrån utvecklingsplanen. Syftet med handlings-

programmen är att tillföra handlingskraft på områ-

den där det är särskilt angeläget att snabbt komma 

igång och där det saknas en given koppling till 

befintliga program och aktörer på operativ nivå. 

Handlingsprogram kan startas under hela planpe-

rioden och läggs därför utanför den formella 

utvecklingsplanen. De är dock en central del av 

genomförandet av RUFS där regionens aktörer 

aktivt deltar. 

Valet av områden som ska omfattas av hand-

lingsprogrammen styrs av vissa kriterier. För det 

första gäller att det ska finnas en klar koppling till 

åtaganden i planen. Som grundprincip bör ett 

handlingsprogram omfatta ett åtagande. Vidare ska 

det finnas skäl att anta att handlingsprogrammet 

tillför handlingskraft i genomförandet av den regio-

nala utvecklingsplanen. Åtagandet som handlings-

programmet behandlar måste också vara av stor 

betydelse för regionens utveckling. För att arbetet 

ska kunna bedrivas framgångsrikt krävs vidare att 
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det finns ett stort intresse från strategiska aktörer i 

regionen att medverka i handlingsprogrammet. 

Regionplanenämnden kan ansvara för att ini-

tiera och planera handlingsprogram, och kan ge 

andra aktörer stöd i arbetet. Det är också viktigt att 

andra aktörer tar initiativ till handlingsprogram. 

Regionplanenämnden bör godkänna de handlings-

program som blir utfallet av dessa initiativ. Ett 

sådant godkännande ska ses som en bekräftelse  

på att programmet stämmer överens med intentio-

nerna i RUFS 2010.

Aktörernas ansvarsområden och roller
Det finns många aktörer i det regionala utveck-

lingsarbetet, och några av dem har särskilt utpekat 

ansvar, resurser eller kompetens. Det är i första 

hand staten med länsstyrelsen, EU, landstinget, 

kommunerna i Stockholms län, kommuner i 

angränsande län, kommungemensamma eller regi-

onala organ, högskolor och universitet, närings-

livsorganisationer och enskilda företag som fastig-

hetsföretag och energiföretag, samt 

intresseorganisationer.

Statliga organ

Staten har en viktig roll i regional utveckling efter-

som den styr över ett antal regelverk, verksamheter 

och finansieringskällor som direkt och indirekt 

påverkar regionen. I egenskap av lagstiftare har sta-

ten en särskild uppgift för åtaganden som kräver 

ändrade beslutsprocesser eller regelverk, till exem-

pel ”Anpassa bostadsmarknadens funktionssätt 

för att nå hög kapacitet och kvalitet i byggproces-

sen” och ”Stärk förmågan att genomföra investe-

ringar i infrastruktur”. Statens myndighetsutö-

vande funktion ger särskild tyngd på många 

områden, till exempel när åtaganden som ”Anta en 

policy mot diskriminering” ska genomföras. Staten 

är också en viktig huvudman och finansiär, till 

exempel för åtagandet ”Bygg ut och effektivisera 

den högre utbildningen i regionen”.

Statsmakterna (regering och riksdag) har också 

en viktig roll för införande av olika styrmedel och 

incitament för att nå klimatmålen, bland annat 

inom bebyggelse- och transportområdena.

Statliga organ med ett särskilt regionalt ansvar som 

Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen har själv-

klart en mycket betydelsefull roll för genomföran-

det av planen. Vägverket och Banverket påverkar 

regionens utvecklingsmöjligheter direkt då de 

ansvarar för en stor del av transportinfrastruktu-

ren. Deras medverkan är särskilt viktig för åtagan-

den som ”Öka vägkapaciteten i kritiska avsnitt, 

samt styr och begränsa efterfrågan”. 

Länsstyrelsen har tillsammans med landstinget 

direkt ansvar för flera regionala utvecklingsfrågor 

och administrerar ett flertal EUprogram. Bland 

annat samordnar och genomför länsstyrelsen den 

statliga näringspolitiken på regional nivå, vilket har 

direkt bäring på åtaganden som ”Formulera och 

genomför en långsiktig näringspolitik”. Länssty-

relsen ansvarar också för att upprätta en länsplan 

för regional transportinfrastruktur. Dessutom är 

länsstyrelsen granskare och överprövningsinstans 

för kommunernas planarbete. Därtill företräder 

länsstyrelsen regeringen och samordnar den stat-

liga verksamheten i länet, vilket också har bety-

delse för ett stort antal regionala åtaganden. Även 

ansvaret för att ta fram och formulera regionala 

miljömål ligger på länsstyrelsen.

EU

EU har betydelse för genomförandet av utveck-

lingsplanen, framför allt i egenskap av finansiär 

men också som lagstiftare och genom att ge nya 

möjligheter till internationellt kunskapsutbyte.  

På detta sätt ger EU stora möjligheter att tillföra ett 

internationellt perspektiv och ny kunskap i länets 

utvecklingsfrågor. EU inspirerar också till utveck-

ling genom mätningar som gör det möjligt att jäm-

föra olika regioner. En sådan mätning är European 

Innovation Scoreboard, som mäter regioners inno-

vationskraft. För RUFS 2010 är EU särskilt viktigt 

för åtaganden som ”Stärk regionens position i glo-

bala nätverk” och ”Understöd universitet och hög-

skolor för att uppnå hög kvalitet”.

Landstinget

Stockholms läns landsting har många möjligheter 

att genomföra viktiga åtaganden i RUFS. Inte bara 

genom Regionplanenämnden och Regionplanekon-

toret, som arbetar direkt med utvecklingsfrågor, 

utan också i egenskap av huvudman för hälso- och 

sjukvården, Locum AB, Storstockholms lokaltrafik 

(SL), Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB), landsting-

ets kulturnämnd och som huvudfinansiär av Skär-

gårdsstiftelsen. Som huvudman för regionens kol-

lektivtrafik och samordnare av den regionala 

planeringen, kan landstinget också ha en roll för 

utformning och tillämpning av styrmedel och inci-

tament för att nå klimatmålen.

Hälso- och sjukvården har stor betydelse för 

regionens förnyelseförmåga genom sin koppling till 

regionens utbildningskapacitet och forskning, samt 

i egenskap av stor arbetsgivare och upphandlare. 

Lokaliseringen av vård och forskning påverkar 
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också utvecklingsmöjligheterna för andra verksam-

heter i närområdet. Sjukvårdens utveckling påver-

kar åtaganden som ”Stimulera täta och kunskaps-

intensiva miljöer” och ”Använd offentlig 

upphandling för att främja innovationer”. Hälso- 

och sjukvårdsnämnden (HSN) har konstaterat att 

bl.a. den stora befolkningsökningen gör att hälso- 

och sjukvården står inför stora utmaningar och att 

utbudet av hälso- och sjukvård i Stockholms län 

kommer att förändras. En långtidsutredning har 

därför genomförts och ett arbete pågår med en 

generalplan för den framtida strukturen för framti-

dens hälso- och sjukvård.  Med de långsiktiga 

bedömningar som görs i RUFS 2010 och den rums-

liga struktur som läggs fast kan RUFS utgöra en 

viktig grund för generalplanen.

 En viktig roll i sjukvårdens utveckling har också 

Locum AB som är ett landstingsägt förvaltningsbo-

lag som på uppdrag av landstinget ansvarar för för-

valtning och utveckling av sjukvårdsfastigheterna i 

länet. Locum hyr även in lokaler på den externa 

marknaden på uppdrag av landstingets olika verk-

samheter. Utöver att bidra i åtaganden som rör den 

fysiska strukturens utveckling kan Locum också 

som fastighetsägare även bidra i åtaganden som rör 

exempelvis energieffektivisering.

Regionplanenämnden och Regionplanekontoret 

har lång erfarenhet av att stödja regionens aktörer i 

arbetet att genomföra regionplanen. Regionplane-

kontoret har till uppgift att utgöra ett kunskaps-

centrum som sammanställer och analyserar rele-

vant kunskap i dialog med dem som ska genomföra 

åtagandena. 

Regionplanekontoret har även uppdraget att infor-

mera, inspirera och koordinera andra aktörer i deras 

arbete med att genomföra innehållet i RUFS. Planen 

har tagits fram under starkt interaktiva former – 

samspelet med regionens aktörer har varit ännu 

intensivare än i samband med RUFS 2001. Detta 

kommer att underlätta genomförandet av planen.

För att underlätta genomförandet av RUFS 2010 

tillämpar nämnden och kontoret fyra arbetssätt: 

• Aktörer erbjuds kunskaps- och planerings-

underlag inom områden som bedöms relevanta 

för genomförandet av RUFS.

• Aktörer erbjuds mötesplatser för kunskapsut-

byte och dialog om villkoren för genomförande av 

olika åtaganden.

• Aktörerna erbjuds processledning för att rigga 

och följa upp insatser samt stödja samverkan.

• Uppföljning av RUFS genomförande. Resultatet 

ger stöd och ledning för den fortlöpande dialogen 

mellan regionens aktörer. 

SL har stor betydelse för planens genomförande i 

egenskap av trafikplaneringsansvarig och en av 

huvudaktörerna för att skapa en resurseffektiv 

region. Till exempel lyfts kollektivtrafiken fram 

som ett av huvudskälen till att Stockholm utsågs till 

miljö huvudstad i Europa 2010. SL har ett särskilt 

ansvar för åtaganden som ”Utveckla en attraktiv 

och kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgäng-

lig för alla”, ”Stimulera mer energi- och resursef-

fektiva transporter” och ”Utveckla trafiknät som 

stödjer Stockholmsregionens flerkärnighet”.

SL tar fram en särskild genomförandestrategi för 

RUFS 2010 som omfattar landstingets åtaganden 

avseende trafik. Åtagandena för nya spår, termina-

ler, depåer, fordon och kollektiv båttrafik är omfat-

tande. Till investeringskostnaderna ska också fogas 

kostnader för drift och trafikering samt ett behov av 

att öka kvalitén i befintlig trafik och ökande rein-

vesteringskostnader. De ökande kostnaderna kan 

till viss del komma att kräva nya finansierings

former.

Planering och utveckling av bebyggelse och kol-

lektivtrafik måste vara nära kopplade till varandra. 

I arbetet med att utveckla kollektivtrafiken söker 

landstinget och SL nära samarbete med kommuner, 

fastighetsägare och näringsliv. Möjlighet till medfi-

nansiering från staten men också från lokala intres-

senter är avgörande för genomförande av många av 

projekten. I genomförandestrategin redovisas för-

utsättningarna för de olika projekten.

Landstingets kulturnämnd har en viktig funk-

tion när det gäller att stimulera och ge stöd i olika 

former till länets kulturliv.

Skärgårdsstiftelsen och WÅAB har stor bety-

delse för skärgårdens utveckling. En delregional 

plan för kust och skärgård finns framtagen, där  

frågor om boende, kommunikationer, rekreation 

med mera behandlas mer utförligt.

För att successivt kunna utveckla och hantera  

de intentioner som uttrycks i RUFS har WÅAB  

följande utgångspunkter för sin genomförande-

strategi:

• Utvecklingen av RUFStrafiken bör utgå från 

dagens linjenät.

• Möjligheter att anordna vissa snabbturer från 

större öar bör efter hand undersökas.

• Trafiken mellan replipunkter och kärnöar bör 

även anlöpa mellanliggande öar.

• För vissa av RUFStrafikens turer bör fasta tider 

eftersträvas under hela året, varvid den fasta 

tiden skall avse ankomst till och avgång från 

replipunkt.

• Minimistandarden för turutbudet i RUFStrafi-
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ken bör ha följande inriktning: måndag-fredag 

två turer från ö morgon/förmiddag och två turer 

till ö eftermiddag/kväll samt en kvällstur en 

bestämd dag i veckan (måndag-torsdag) som 

möjliggör kvällsaktivitet på fastlandet. Vid veck-

oslut och helger skall RUFStrafiken även vara 

inriktad på fritidsboende och utflyktsresenärer.

• Arbetsresor till större arbetsplatser i skärgården 

bör i princip tillgodoses.

• Den turstandard som gäller som inriktning för 

fortsatt arbete kräver fullt genomförd 10-15 pro-

cent fler gångtimmar jämfört med dagens utbud.

• Behovet av ytterligare fartyg (utöver planerat 

ersättningstonnage) får successivt prövas i det 

fortsatta genomförandet.

Åtagandena i RUFS vad gäller skärgårdstrafiken är 

långsiktiga och bör genomföras i etapper. De är ett 

underlag för planering och genomförande i takt 

med resurstillgång och möjliga prioriteringar. De 

trafikområden i skärgården som inte omfattas av 

den minimistandard RUFS anger, planeras utifrån 

en standard som benämns W-bas och som före 

RUFS 2001 utgjorde minimistandard för all skär-

gårdstrafik. Utöver daglig trafik vid veckoslut före-

skriver W-bas möjlighet för bofasta att två varda-

gar/vecka resa till kommuncentrum och åter över 

dagen.

Kommunerna

Kommunerna i länet är huvudmän för flera regio-

nala utvecklingsfrågor. Genom det kommunala 

planmonopolet har de ett avgörande ansvar för den 

fysiska planeringen. Kommunerna har också sär-

skilt ansvar för utvecklingen av de regionala kär-

norna, vilket kopplar till åtagandet ”Utveckla regio-

nala stadskärnor i Stockholmsregionen”. Det är 

viktigt att kommunernas planering harmoniserar 

med den regionala utvecklingsplaneringen. Exem-

pel på regionala utvecklingsfrågor där kommu-

nerna har en mycket viktig roll är stadsbyggande 

och utveckling av grönstrukturen. Dessa frågor har 

bäring på åtaganden som ”Gör bebyggelsestruktu-

ren tätare och mer variationsrik”, ”Skapa en att-

raktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområ-

den”, ”Anpassa byggandet i alla kommuner till den 

långsiktiga efterfrågan”. Kommunerna har också 

en viktig roll för åtaganden som rör utbildning, 

exempelvis att ”Säkra utbildning med hög kvalitet” 

och att ”Understödja universitet och högskolor”.

Genom kommungemensamma eller regionala 

organ som Kommunförbundet Stockholms län 

(KSL) och Stockholm Business Alliance (SBA) har 

kommunerna också en viktig roll i genomförandet av 

åtaganden som spänner över flera kommuner.

Vissa åtaganden sträcker sig inte bara över kom-

mungränser utan även över länsgränser. I dessa  

frågor har kommuner och regionala organ i 

angränsande län en roll i att genomföra planens 

innehåll. Exempel på åtaganden med en interregio-

nal dimension är ”Utveckla stadsstrukturen i östra 

Mellansverige med spårtrafiken som grund” och 

”Samverka kring evenemang som stärker regio-

nens profil inåt och utåt”.

 
Företag, universitet och organisationer

Företagen är grunden för regionens tillväxt och 

deras historiskt goda förmåga till nyskapande är en 

viktig del i kunskapsregionen Stockholm. Närings-

livsorganisationer, bland annat branschorganisa-

tioner, har stor betydelse för att sprida kunskap till 

företagen och bidra till att utveckla processer som 

kan stödja företagsutvecklingen. Organisationerna 

har en viktig roll i genomförandet av planen. Det är 

extra tydligt i åtaganden som ”Anpassa yrkesutbild-

ningen till arbetsmarknadens och individernas 

efterfrågan” och ”Säkra ett långsiktigt och systema-

tiskt utbyte mellan offentlig sektor och näringsliv.”

Enskilda företag inom branscher med direkt 

koppling till utvecklingsfrågor har genom sin verk-

samhet och sina kunskaper också betydelse för 

genomförandet. Särskilt gäller detta fastighetsföre-

tag, energiföretag och andra företag med ansvar för 

försörjningssystem. Andra aspekter på företagens 

roll i genomförandet av planen rör fastighetsmark-

naden, centrumutveckling och samverkan mellan 

offentlig och privat sektor i finansiering av olika 

former av infrastruktur. 

Högskolor och universitet har en särskild bety-

delse för Stockholm som kunskapsregion. De är 

betydelsefulla aktörer när en rad åtaganden ska 

genomföras, till exempel ”Säkra en utbildning med 

hög kvalitet i hela regionen” och ”Stimulera täta 

och kunskapsintensiva miljöer”.

Ett flertal intresseorganisationer liksom fören-

ingslivet i övrigt har också betydelse för genomför-

andet av planen och kan bidra med kunskap i en  

rad olika frågor. De fackliga organisationerna har 

tillsammans med företagen en viktig roll för att 

bredda tillträdet till arbetsmarknaden för nyan-

lända grupper, vilket också har koppling till åtagan-

det ”Samverka på strategisk nivå för att förnya 

och bredda integrationspolitiken”. Inom kultur-

området finns ett rikt utbud av institutioner,  

föreningar och organisationer som är viktiga för 

genomförandet av flera åtaganden, till exempel 
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”Skapa förutsättningar för ett kulturliv i världs-

klass”. I bostadsområdena arbetar ett flertal fören-

ingar för social och kulturell gemenskap, vilket är 

betydelsefullt för samarbetet i åtaganden som 

”Skapa attraktiva och varierande boendemiljöer 

inom regionens delmarknader” och ”Undanröj  

hinder för att alla människor tryggt ska kunna  

vistas och resa i regionen”. 

Uppföljning och lärande  
under planperioden
Att förflytta sig från nuläge till ett önskvärt fram-

tida läge kräver en regelbunden uppföljning av 

genomförande och resultat. Uppföljningen syftar 

därför till att skapa en effektivare styrning och ett 

ökat lärande för alla aktörer som arbetar med att 

förverkliga RUFS. 

Utgångspunkten är att kunna besvara fyra 

grundläggande frågor utifrån RUFS åtaganden och 

planeringsmål:

- Vad gör regionens aktörer för att förverkliga 

ambitionerna i RUFS?

- Hur går det för regionen?

- Vilka är miljöeffekterna av RUFS?

- Hur presterar regionen i förhållande till andra 

europeiska storstadsregioner?

 

För att fungera kräver uppföljningen medverkan 

och insatser från flera aktörer i regionen. Samtidigt 

blir uppföljningen en gemensam resurs som många 

kan nyttja. Uppföljningen av RUFS 2010 kommer 

successivt att finnas tillgänglig på Regionplanekon-

torets hemsida.

Användbara indikatorer och metoder
Styr- och uppföljningssystemet ska göra det möjligt 

att på ett strukturerat och systematiskt sätt samla 

in och tillgängliggöra information som speglar situ-

ationen i regionen. Det sker med hjälp av indikato-

rer. Indikatorerna ska illustrera nuläge, genomför-

ande och resultat. Indikatorerna bör också 

möjliggöra jämförelser med andra regioner, efter-

som visionen är att Stockholmsregionen ska bli den 

mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Här 

blir Lissabonindikatorerna, som tagits fram inom 

EU, och miljöindikatorerna viktiga, liksom valet av 

regioner i Europa att jämföra med. 

En viktig förutsättning för att kunna använda 

indikatorer är att målen är mätbara, eller att det 

finns en riktningsangivelse. Givet RUFS omfattning 

och förekomsten av komlexa begrepp, är det inte 

möjligt att finna lämpliga indikatorer för samtliga 

planeringsmål och åtaganden. Indikatorerna behö-

ver därför kompletteras med andra former av upp-

följning, där man använder exempelvis kvalitativa 

metoder. 

Uppföljningsaktiviteter vid rätt tillfällen
Genomförandet av planens åtaganden bör stämmas 

av regelbundet. Det ger möjlighet att löpande läsa 

av hur långt processen har kommit och när resultat 

är möjliga att se. Det är viktigt att fastställa 2010 

som ett basår för att längre fram kunna konstatera 

förändringar, dra slutsatser om vad som medfört 

förändringen och vilken roll åtagandena har haft. 

En mer omfattande genomgång av planens genom-

förande bör ske en gång per mandatperiod.

Den första uppföljningen av resultaten kan rim-

ligen göras tidigast ett par år efter det att planen 

vunnit laga kraft. Indikatorer som ger en bild av 

regionens utveckling oavsett åtgärder, bör däremot 

mätas löpande i den mån de enkelt kan hämtas ur 

offentlig statistik. Det kan till exempel handla om 

statistik för sysselsättning eller företagande. Upp-

följningssystemet ska också ge tydliga signaler om 

när planens aktualitet behöver omprövas, och vilka 

områden och omprövningar som då kan vara aktu-

ella. För att bedöma detta krävs en uppdaterad ana-

lys av skeenden i omvärlden.

Valet av indikatorer för uppföljning av resultat är 

inte en gång givet. Som en del i lärandet kan med-

verkande aktörer välja att komplettera, ändra eller 

ta bort indikatorer. Även för planeringsmålens indi-

katorer utgör dock 2010 ett basår.

Måluppfyllelse och jämförelseregioner
För att mäta måluppfyllelsen har indikatorerna 

grupperats utifrån RUFS planeringsmål och åta-

ganden. Samma indikatorer har också grupperats 

utifrån ett antal teman som gör det möjligt att mäta 

regionens attraktionskraft ur ett målgruppsper-

spektiv. Följande teman har valts: 

• Arbetsmarknad 

• Bostäder 

• Företagande 

• Innovation

• Resvanor och transport 

• Kompetens 

• Kultur och fritid 

• Trivsel och trygghet 

• Miljö 

• Utbildning
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Uppföljningen av miljöbedömningen av RUFS 2010 

inordnas i uppföljningssystemet för hela planen och 

samordnas där det är möjligt med Länsstyrelsens 

uppföljning av miljökvalitetsmålen.

Slutligen har ett antal regioner prioriterats för 

att möjliggöra jämförelser av Stockholmsregionens 

attraktivitet. Dessa regioner är: 

Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsing-

fors, Köpenhamn, München och Oslo.

Alla dessa regioner är så kallade LUZ-regioner 

(Larger Urban Zones), som har identifierats i pro-

jektet Urban Audit. Där samarbetar statistikbyråer 

i 27 länder med att samla in data om levnadsförhål-

landena i 300 europeiska städer. Samarbetet sker 

under överinseende av Eurostat. De prioriterade 

regionernas struktur och egenskaper liknar Stock-

holmsregionens. Det är viktigt att en mätning av 

regionens attraktivitet relaterar till visionen ”den 

mest attraktiva”, men ändå får en rimlig omfatt-

ning. Mätningen bör därför fokusera på hur Stock-

holmsregionen förhåller sig till de regioner som har 

den mest positiva utvecklingen på olika områden. 

Alla indikatorer ska alltså inte jämföras med alla tio 

regioner. Men för de prioriterade jämförelseregio-

nerna bör en grunduppsättning indikatorer löpande 

följas upp.

Planeringsprocess i tre faser
Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklings-

plan för Stockholmsregionen har formellt pågått 

sedan mars 2006. Då beslutade den dåvarande 

Regionplane och trafiknämnden (RTN) att inleda 

arbetet med en ny RUFS, som år 2010 ska ersätta 

RUFS 2001. Hela planprocessen genomförs i tre steg:

• Program och strategifas: april 2006–maj 2007. 

• Samrådsförslag, genomförande av samråd: maj 

2007–mars 2009. 

• Utställning och färdig plan: mars 2009–maj 2010.

Program- och strategifas
Under det inledande arbetet ägnades stor kraft åt 

att föra en dialog om vilken vision, samt vilka mål 

och strategier som regionens aktörer kan samlas 

kring för regionens samlade utvecklingsarbete och 

hur den fortsatta planeringsprocessen ska genom-

föras. År 2006 genomfördes en större startkonfe-

rens på Södra Teatern och två förberedande dialo-

gomgångar med aktörer i regionen, framför allt på 

tjänstemannanivå. Dessa dialoger samt olika typer 

av analyser låg till grund för ett förslag till vision, 

mål och strategier samt ett förslag till program för 

planarbetet. Förslaget redovisades under februari 

och mars 2007 för politikerna i länets samtliga 

kommuner och i omgivande län. De synpunkter 

som då framfördes låg till grund för det slutliga  

förslaget. 

Program- och strategifasen slutfördes i maj 2007 

då dåvarande RTN fattade beslut om vision, mål 

och strategier för regionens utveckling, samt plan-

programmet för arbetet med den nya regionala 

utvecklingsplanen RUFS 2010. 

Samrådsförslag 
Efter nämndens beslut i maj 2007 inleddes arbetet 

med att ta fram ett samrådsförslag. Det övergri-

pande processmålet var att etablera ett kraftfullt 

och samordnat utvecklingsarbete och därför var 

aktörer både i och utanför länet starkt delaktiga i 

hela planeringsprocessen. Allt arbete på både stra-

tegisk och operativ nivå planerades med detta mål  

i sikte. 

Inriktningsbeslut

Planprogrammet innehåller en rad frågor att ta 

ställning till. Under hösten 2007 utarbetades plane-

rings- och utvecklingsansatser för vissa av dessa 

frågor. Åtta vägledningsfrågor låg till grund för 

ännu en dialogomgång på tjänstemannanivå under 

hösten 2007. Bland annat genomfördes en dialog-

konferens med drygt 200 deltagare. Syftet med 

konferensen var att diskutera olika ansatser och 

inriktningar som svar på vägledningsfrågorna.  

Dialogomgången och det analysarbete som sedan 

genomfördes låg till grund för ett förslag till inrikt-

ning av svaren på de åtta vägledningsfrågorna. 

Inriktningsförslaget tog även upp några övergri-

pande frågeställningar, till exempel vilka plane-

ringsmål samrådsförslaget skulle innehålla och 

vilka perspektiv som tillämpats i planeringen. 

Inriktningen för samrådsförslaget godkändes av 

nämnden i december 2007 och var utgångspunkt 

för det samrådsförslag som fanns färdigt för nämn-

dens ställningstagande i maj 2008.

Testversion

För att förbereda samrådet tog dåvarande RTK 

också fram en testversion av samrådsförslaget. 

Testversionen låg till grund för en dialogomgång 

med förtroendevalda under mars 2008 med syfte 

att kontrollera att arbetet var inne på rätt spår. 

Testversionen mottogs i huvudsak väl under dialo-

gen. Med utgångspunkt i beskeden som gavs och 

kompletterande analysinsatser utvecklades testver-

sionen till ett färdigt samrådsförslag. 

I maj 2008 beslutade nämnden att utan eget 
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ställningstagande skicka ut samrådsförslaget och 

miljökonsekvensbeskrivningen på samråd och 

remiss.

Samrådsperioden
Ett antal aktiviteter genomfördes under samråds-

perioden juni–november 2008 som stöd till remiss-

instansernas arbete och för att öka engagemanget 

kring de regionala utvecklingsfrågorna. Totalt kom 

drygt 240 remissvar in och samrådet redovisades i 

en samrådsredogörelse. I mars 2009 tog dåvarande 

RTN ställning till direktiv för utställningsförslaget .

Utställning och färdig plan  
I juni 2009 godkände Regionplane och trafik-

nämnden utställningsförslaget med miljö-

konsekvensbeskrivning för utställning. Under  

utställningsperioden från juni till oktober hade 

remiss instanser och andra en möjlighet att granska 

hur de synpunkter som framfördes under samrådet 

tagits till vara och att ta ställning till utställnings-

förslaget. I december 2009 tog Regionplanenämn-

den ställning till de frågor som aktualiserats under 

utställningsperioden och som behövde avgöras 

innan arbetet med RUFS 2010 kunde slutföras.  

När RUFS 2010 är formellt antagen ska den gälla 

under flera år och den behöver därför följas upp 

regelbundet.  n
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