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Svar på remissen RUFS 2010- användbarhet och 

aktualitet 

KSL vill framföra följande svar på de åtta frågorna 

 

1. Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande 
regionens samlade vilja? 

 
Vision, mål och strategier håller en hög ambitionsnivå. Det är därför önskvärt 
att ytterligare betona vikten av att stärka den kommunala samverkan, såväl 
kommunerna emellan som regioner emellan, för att klara av de utmaningar 
regionen står inför.  
 

2. Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får 
planen genomslag i ert arbete? 
 

Huvudsakligen som ett kunskapsunderlag i frågor som rör stadsbyggnad, 
bostäder och energi. I det dagliga arbetet används RUFS 2010 i relativt 
begränsad omfattning. 
 

3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till 
idag, och hur kan det stärkas ytterligare? 
 

Genom handlingsprogram som tagits fram av KSL, Länsstyrelsen och TMR har 
genomförandet stärkts. En bredare regional diskussion bör inledas för att ta 
fram förslag på vilka fler delar av RUFS 2010 som kan behöva handlings-
program med effektiva åtgärder. Resultatet av handlingsprogrammen behöver 
utvärderas, och resultaten spridas.  
 
En ökad sammanlänkning av utvecklingsarbetet i RUFS 2010 med det som 
sker på EU-nivå ger synergier både lång- och kortsiktigt. Användbarheten av 
RUFS 2010 kan öka, det regionala arbetet sätts i ett större sammanhang och 
regionens delaktighet och synlighet kan öka i Europa. Dessutom skapas en 
tydligare koppling till EUs olika instrument som program och fonder samt 
olika plattformar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.  
 

Nina Strömberg Dominkovic 
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RUFS bör kompletteras med de senaste rapporterna och underlagen som för 
RUFS-processen vidare. Till OECD-rapporten Cities and Green Growth som 
presenterades innan sommaren ägnades kraft åt att beskriva vilken betydelse 
RUFS 2010 har i regionala och lokala beslutsprocesser. Anledningen var bl a 
att OECD först var ganska skeptiskt till RUFS 2010, med argumentet att den 
borde ha en svag ställning som styrdokument beroende på att den inte är 
bindande. OECD skriver sedan i rapporten: 
 
” On the other hand, the Stockholm County authorities maintain that there are 
benefits to having regional stakeholders grouped in such inclusive non-binding 
planning processes as RUFS 2010. Their argument is that the looser, non-
binding network produces stronger implementation than a top-down 
framework where the plan would be formally binding and subject to change 
when new political parties come to power. Authorities stress the context of a 
strong Swedish tradition of local self-government. Moreover, they argue that 
large metropolitan regions are complex, with the powers to implement 
planning strategies spread out among a large number of private and public 
bodies. In this view, a genuine consensus on regional goals, strategies and 
commitments serves to lower the thresholds for concerted regional action, 
whereas a legally binding process where stakeholders empower a regional 
actor could in fact be counterproductive.” 
 

4. Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive 
svagheter, från ert perspektiv? 
 

RUFS 2010 kan ses som ett kunskapsunderlag och inspirationskälla till lokala 
och regionala aktörer som jobbar med utvecklingsfrågor, genom att synliggöra 
intressen och prioriteringar. 
 
I  RUFS 2010 uppmanas till samverkan över sektors- och kommungränser. 
Själva arbetsprocessen med planen kan också ses som en samlande kraft för 
att kanalisera regionala utvecklingsfrågor.  
 
Flera områden som KSL påpekat vikten av att arbeta med inom RUFS 2010, 
har efter intressanta diskussioner under processen ändå inte återfunnits i 
planen. Inom utbildningsområdet återfinns högskola, men inte grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Andra områden där KSL påpekat vikten 
av att arbeta med inom planen är social välfärd och integration. 
 

5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
 

Det finns delar som är inaktuella. Förändrade förutsättningar i regionen, som 
den uppskrivna befolkningsprognosen, behöver beskrivas med konsekvenser 
de ger. Även förutsättningar som påverkar landet som helhet kan behöva 
uppdateras.  
 
Konceptet med de utpekade delregionala kärnorna är inte helt tydligt. Vissa 
växter starkt, andra inte. Det innebär att nya modellberäkningar för 
bostadsbyggande behövs, och nya metoder för att förtydliga områden som 
infrastruktur och vissa infrastrukturprojekt, där behovet av regional 
samordning och prioritering är särskilt viktig. 
 



KOMMUNFÖRBUNDET YTTRANDE   
STOCKHOLMS LÄN 2013-12-12 
 Dnr: KSL/13/0090 
  

 

  3 (4) 

 

6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
 

De långsiktiga utmaningarna är på många sätt fortfarande aktuella.  
Utmaningen Framtidens hälso- och sjukvård är högst aktuell. Den kräver en 
nära samverkan mellan kommuner och landsting både när det gäller omsorg, 
hälsovård och sjukvård, men även rent logistiskt, kommunikativt och 
samhällsekonomiskt. 
 
Att få fram bostäder som matchar befolkningstillväxt och som unga och 
studenter har råd med är en stor utmaning. Den centrala regionkärnans 
(Stockholm stad) dragningskraft i förhållande till de delregionala kärnorna har 
underskattats. Det faktiska behovet av infrastruktur i den centrala 
regionkärnan är större än vad som har angivits i RUFS 2010. Eftersom 
antagande i RUFS 2010 utgår från att nya resmönster skapas bygger 
kalkylerna på en stor osäkerhet.  
 
Om RUFS 2010 beskriver åtaganden som inte är kopplade till olika former av 
kommunala och regionala beslutsprocesser finns det risk att de inte 
genomförs. När det gäller miljömålsarbetet kan tydligare kopplingar göras till 
exempelvis tillväxt och innovation. De processer som t ex Regionala 
miljömålsdialogen bedriver behöver beskrivas och hur den ska leda till 
åtgärder som syftar till att nå prioriterade miljömål. Klimatutmaningen 
behöver även formuleras starkare. 
 
När det gäller vatten- och avloppsområdet hänvisar KSL till den intervju som 
genomförts av en konsult anlitad av TMR inför aktualiseringsprocessen. 
 
Utmaningarna är uttryckta i motsatsförhållanden, där den ena aspekten av 
utmaningen hotar att vinna framgång på den andra aspektens bekostnad. 
Detta trots att sådana motsatser inte nödvändigtvis föreligger. Exempel är 
utmaning 2, 3 och 6. 
 

7. Vilka är de viktigaste utmaningarna för 
Stockholmsregionen framöver? 
 

Några av de viktigaste utmaningarna är integration, grundläggande 
utbildning, bostadsbyggande och infrastruktur.  
 
Integration som leder till att alla har lika möjligheter och där segregation och 
diskriminering bekämpas. Det grundläggande utbildningssystemet där 
regionen behöver samla sig kring den stora grupp unga som inte går på 
gymnasiet och hamnar utanför högre utbildning och arbetsmarknad. Många 
av dem är ungdomar som invandrat sent. 
 
Behovet av nya bostäder för att möjliggöra en fortsatt befolkningstillväxt är en 
av de viktigaste utmaningarna regionen står inför under överskådlig tid. Den 
faktiska befolkningstillväxten sedan RUFS 2010 antogs visar på att 
prognoserna fram till 2030 kommer att överskrida scenario hög. 
 
Befolkningstillväxten får inte heller ske på bekostnad av viktiga miljöintressen. 
Det är viktigt att minimera byggandets negativa miljökonsekvenser, sätta 
hållbart tänkande i fokus och att hantera kunskap om klimatförändringar. 
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Högt ställda miljömål i nya stadsutvecklingsområden är en förutsättning för 
att möta klimatförändringar. Kapacitetsbrister i infrastrukturen måste 
åtgärdas i samklang med detta. Beskrivningen över det regionala behovet av 
allmänflygplatser behöver uppdateras liksom samhällsnyttan från ett 
tillväxtperspektiv.  
 
Den snabba eUtvecklingen och vad den innebär för ett flertal åtaganden, 
behöver beskrivas tydligare i RUFS. För kommunerna kommer utvecklingen 
av eTjänster och tillhandahållande av öppna data vara en viktig del i 
verksamhetsutvecklingen. 
 
Nya former behövs för att i större utsträckning involvera näringslivet, 
universitet och högskolor för att stimulera till innovativa lösningar på de 
samhällsutmaningar regionen står inför. 
 

8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår 
från? 
 

Sedan RUFS 2010 togs fram har EU ett allt mer samlat angreppsätt för att 
mäta och utvärdera EU-ländernas och regionernas utveckling, både ur ett 
lång- och kortsiktigt perspektiv. Utifrån den övergripande tillväxtstrategin 
Europa 2020 och överenskomna mål om smart, hållbar och inkluderande 
tillväxt för alla, formas EUs verktyg för att nå dessa mål. Det rör sig om EU-
program, fonder och policyinitiativ kopplade till målen. Alla EU-länder har 
åtagit sig att nå Europa 2020-målen och har omvandlat dem till nationella mål 
och tillväxtfrämjande strategier. En användbar analys av hur 
Stockholmsregionen förhåller sig till Europa 2020 strategin finns beskriven i 
”förslaget till regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och 
sysselsättning i Stockholm för åren 2014–2020” som Länsstyrelsen i 
Stockholm lämnade in till regeringen i oktober 2013. I det arbetet har även 
flera aktörer i regionen, t ex TMR, ingått. 
  
EU-kommissionen utvärderar dessutom årligen, inom ramarna för den s k 
Europeiska planeringsterminen och tillsammans med varje medlemsland, 
styrkor och svagheter i att uppnå dessa mål. Varje medlemsland får 
rekommendationer för de påföljande 12-18 månaderna och områden med 
behov av utveckling kopplas till EUs olika instrument. Det gäller bl a 
strukturfondsmedel, men även alla andra EU-program och initiativ, som t ex 
EUs 7-åriga forsknings- och innovationsprogram ”Horisont 2020”. 
 
Slutligen kan konstateras att det finns ett antal viktiga omvärldsfaktorer som 
kan påverka regionen och som måste beaktas i RUFS, varav globalisering, 
digitalisering, urbanisering och klimatförändringen är några. 
 
 

Med vänlig hälsning 

 

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN 

 

 

Erik Langby Madeleine Sjöstrand 

Ordförande Förbundsdirektör 


