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Landstingets funktion för tillväxt, miljö 

och regionplanering, TMR 

 
 
 
 
 
 
Yttrande över aktualitetsprövning av RUFS 2010 

 
Stockholms läns landsting har inlett en process för att bedöma aktualitet och 
användbarhet hos RUFS 2010. Landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott 
har lämnat ett underlagsmaterial med frågor som underlag för aktualitetsbe-
dömningen. 

Kista Science City 
Kista Science City som varumärke betraktat samlar näringsliv, akademi samt de 
fem kommunerna Stockholms stad, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg och Solna 
stad kring en gemensam vision för att utveckla regionen till en stad med stadens 
alla beståndsdelar. Till det ”geografiska” området Kista Science City räknas föru-
tom stadsdelarna Rinkeby-Kista med Husby och Akalla samt Spånga-Tensta med 
Hjulsta och Stockholmsporten inom Stockholms kommungräns, dessutom Hägg-
vik-Sollentuna C-Helenelund-Silverdal i Sollentuna; Ulriksdal och Järvastaden i 
Solna; Rissne-Stora Ursvik och Kymlinge i Sundbyberg och slutligen Veddesta-
Jakobsberg C-Barkarby och Barkarbystaden i Järfälla. Alla dessa stadsdelar om-
ringar en stor del av grönkilen Järvakilen som naturligt räknas som regionens 
gemensamma gröna lunga och friluftsområde.  

Kista Science City AB 
Kista Science City AB som här yttrar sig är Stiftelsen Electrums (vars styrelse 
består av tongivande representanter från Ericsson, IBM, Stockholms universitet, 
KTH, Swedish ICT, områdets fastighetsägare samt Stockholms stad) operativa 
utvecklingsbolag för att marknadskompletterande identifiera ägarnas och in-
tressenternas behov för att säkerställa regionens globala position som världsle-
dande för studier, forskning, utveckling och export av informations- och kom-
munikationsteknologi. För att långsiktigt säkra att den gemensamma visionen 
om en världsledande vetenskapsstad förverkligas fokuserar bolaget på fyra in-
satsområden: 
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 Dynamiskt näringsliv – god tillväxt i en expansiv miljö. 

 Utbildning och vetenskaplig miljö – en position i den internationella forsk-

ningsfronten i nära samverkan med näringsliv och samhälle. 

 Levande stadsmiljö – attraktivt utbud av boende, arbetsplatser, studerandemil-

jöer, service, handel, kultur och fritid. 

 God infrastruktur – effektiv infrastruktur med stora valmöjligheter och snabba 

kommunikationer. 

Nedan redogör vi för våra synpunkter på de frågor TMR önskar 
vår syn på  
 
Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
Den samlade visionen i RUFS 2020 att Stockholmsregionen ska bli Europas mest 
attraktiva storstadsregion anser vi bidrar till en stabil plattform för det arbete 
som bedrivs i vårt område. 
 
Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 
arbete? 
Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, används aktivt och kontinuerligt i 
vår planering och för närvarande som underlag för framtagande av en ny struk-
tur-/utvecklingsplan för Kista Science City.  
 
Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan 
det stärkas ytterligare? 
Genomförandet hittills har fokuserat på vision, strategi och framtagande av 
handlingsplaner. Vår bedömning är att för att framgångsrikt nå målen måste fler 
aktörer involveras, detta såväl näringsliv som högskola och forskning som ide-
ella organisationer.  
 
Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspek-
tiv? 
I RUFS 2010 finns identifierat de två regionala stadskärnorna Häggvik-
Sollentuna-Kista och Jakobsberg-Barkarby. Av de i dokumentet utpekade to-
talt åtta yttre regionala stadskärnorna har sannolikt dessa båda de bästa förut-
sättningarna att nå målet att bli reellt och rimligt komplett alternativ till utbudet 
i Stockholms innerstad.  Detta i synnerhet om man fullt ut tar tillvara deras fy-
siska och mentala samband och väljer att i det framtida planarbetet anlägga per-
spektivet att de hör så intimt samman att de bör betraktas som en enda – och i 
framtiden – väl sammanhållen kärna. 
 
Området har med sitt läge vid E18:s nya sträckning, befintlig E4 och framtida 
Förbifart Stockholm, med Mälarbanan och med pendeltågsförbindelser till Ar-
landa och Uppsala, sin närhet till Arlanda och Bromma flygplatser, de nya sats-
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ningarna på förlängning av tunnelbanans blå linje till Barkarby (framtida Stock-
holm Väst) och Nacka och Stockholms söderförorter samt med Tvärbanans 
Kistagren fullständigt unika förutsättningar att utvecklas till regional stadskärna. 
 
Med bristfälliga legala strukturer och processer för mellankommunal områdes-
planering där länet för närvarande är den enda givna strukturen är intressekon-
flikter naturliga. Och även där det inte föreligger några egentliga intressekonflik-
ter mellan kommuner, föreligger ändå ur ett regionalt perspektiv stor risk för 
suboptimeringar. Nyckeln till Kista Science Citys framgångar är den mellankom-
munala samverkan som manifesteras genom nu två generationers visioner, den 
första från 1999, den nya antagen av Stockholms stads fullmäktige 2013. Konsta-
teras att stora markområden centralt i området ägs av Stockholm stad och i den 
relativa periferin av de fyra grannkommunerna. Noteras också att inga skrivna 
gemensamma dokument kring visionen kommunerna sinsemellan finns upprät-
tade eller antagna.  
 
Den struktur som TMR erbjuder, inte minst genom arbetet inom RUFS, är ett 
starkt bevis på regionens kommuners samarbetsvilja och vilja att åta sig utma-
nande arbetsuppgifter för att lösa de stora regionala utmaningarna. Ett citat ur 
TMRs dokument ”Svaga samband i regionens gröna kilar”; ”Eftersom kilarna ofta 
ligger i flera kommuner, handlar det i flera avseenden om ett behov av mellan-
kommunal samordning av olika åtgärder”, visar tydligt på behovet av ett väl or-
ganiserat och kontinuerligt samarbete mellan kommunerna. De fem kommuner-
nas uttalade vilja till tät samverkan kring en gemensam vision kan ytterligare 
stärkas med ökad medverkan och stärkt stöd från TMR. 
 
Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
Med nyligen fattade beslut i Stockholmsöverenskommelsen finns för Kista Sci-
ence City-kommunerna utomordentligt stora och positiva förändringar att se 
fram emot, det gäller såväl kollektivtrafik som bostadbyggande - och att ta höjd 
för detta kan de närmaste åren bli fullkomligt avgörande för att Stockholmsreg-
ionen ska kunna bli Europas mest attraktiva storstadsregion. 
 
Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
Vi bedömer utmaningarna som relevanta och vill lyfta fram att om Stockholms-
regionen ska nå visionen om Europas mest attraktiva storstadsregion behöver vi 
kunna säkra rekryteringsbehov av kvalificerad arbetskraft – att locka talanger och 

att få kompetensen att stanna kvar i regionen – och att utveckla regionens förmåga att 

locka till investeringar i företag och forskning. 

 
Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 
Att säkra sambanden i infrastrukturen ”på tvären” i det halvcentrala bandet, i 
enlighet med RUFS 2010:s strategi om en flerkärnig och tät region, ses som en 
särskilt viktig utmaning. För att kunna attrahera nya företag och behålla de som 
redan är här måste Stockholmsregionen kunna konkurrera med regioner i andra 
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länder vad avser global tillgänglighet. Därför är internationell tillgänglighet ännu 
en väsentlig komponent för näringslivet och för Stockholmsregionens globala 
positionering.  
 
Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 
Stockholmsregionen lyfts av de viktigaste och internationellt erkända bench-
markingrapporterna fram som en framtidens vinnande snabbväxare, mycket 
beroende av sin ”lagoma” storlek. Med detta som utgångspunkt finns en utmärkt 
grund för utökad dialog om vad som kan lyftas fram som regionens unika förut-
sättning för stärkt positionering. I den analys som legat till underlag för varu-
märket Stockholm the Capital of Scandinavia med visionen Stockholm ska vara 
Europas ledande hållbara tillväxtregion 2020, finns en markering av regionens 
centrala läge i Norden och Baltikum för såväl företagande som transport som för 
turism och kulturutbyte samt Stockholms utmärkta miljö och innevånarnas höga 
livskvalitet.  
 
Stiftelsen Electrum med sitt operativa bolag Kista Science City AB vill vara 
med och bidra i fortsatt arbete 
Vår uppfattning är att RUFS 2010 i stora drag är aktuell och användbar men ser 
gärna en fördjupad diskussion med TMR om Kista Science City som en region i 
behov av en särskild dialog med de fem kommunerna, regionens näringsliv och 
fastighetsägare, detta för att säkerställa att vi på bästa sätt, tillsammans och op-
timerat kan bidra till att de övergripande målen i den regionala utvecklingspla-
nen för Stockholmsregionen förverkligas. 
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VD i Stiftelsen Electrum och  
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