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______________________________________________ 
 
Stockholms läns landsting, har gett KTH möjligheten att komma med 
synpunkter gällande RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen som tar 
sikte på Stockholmsregionens utveckling fram till 2016.  
 
KTH framför följande synpunkter: 
 
En öppen, tillgänglig och ledande tillväxtregion, som präglas av god miljö 
och resurseffektivitet är en rimlig och realistisk? ambition man kan 
förvänta sig av Sveriges huvudstadsregion. För att nå dit krävs dock ett 
fortsatt målmedvetet arbete samt att regionens aktörer samverkar. 
Genom det regionala samarbetet inom Innovationskraft Stockholm finns 
nu en arena att diskutera och utveckla kopplingen mellan RUFS 2010 och 
regionens vilja och intentioner. KTH anser att en mycket tydlig och direkt 
koppling mellan utvecklingsplanen, regionalt strukturfondsprogram och 
den regionala innovationsstrategin är av stor vikt. Det är avgörande för ett 
framgångsrikt regionalt tillväxtarbete. KTH vill särskilt betona att större 
strategiska satsningar och en aktiv, regionalt sammanhållen styrning av 
regionalfondsprogrammet som nu växer fram är mycket värdefullt.  
 
I detta sammanhang vill KTH särskilt lyfta fram behovet av att regionens 
lärosäten tilldelas utbildningsvolymer som följer regionens 
befolkningstillväxt och kompetensförsörjningsbehov. 
 
Landstinget är en av KTHs strategiska partners och vi ser goda 
möjligheter att också samverka inom regionala utvecklingsfrågor. Flera 
KTH centra och samverkansnoder erbjuder möjligheter till samarbete 
kring komplexa samhällsutmaningar som nämns i RUFS 2010.   
 
De utmaningar som identifierats för Stockholmsregionen är i stort 
desamma som för andra storstadsregioner. KTHs omfattande 
internationella nätverk ger KTH möjlighet att identifiera kopplingar 
mellan utmaningarna i olika regioner, och söka lösningar, i partnerskap 
med andra regioner. n. 
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KTH har erfarenhet av att arbeta med innovation inom ramen för 
utbildningsprogram ä Ett aktuellt exempel är bildandet av OpenLab har 
visat sig vara ett bra sätt att bearbeta aktuella samhällsfrågor till lösningar 
och utnyttja studenternas kreativitet. Inom KTH, och inom andra 
lärosäten i regionen, finns kunskap och kompetens som kan komma till 
nytta både i arbetet med resultatet av aktualitetsbedömningen för 
innevarande period samt beredningsprocess för kommande regionala 
utvecklingsplan. Ett sätt att ytterligare förbättra både kunskapsunderlaget 
och genomförandet av RUFS vore att identifiera och stödja fler 
möjligheter för personutbyten, mellan t.ex. landstinget och KTH men 
även mellan KTH och företag, forskningsinstitut, myndigheter, 
kommuner och landsting. 
 
Synpunkter efterfrågas särskilt på följande frågor: 
 
Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens 
samlade vilja? 
Det saknas idag till viss del kopplingar mellan RUFS 2010 och andra 
viktiga visioner/strategier i regionen Genomslagskraften i RUFS skulle 
kunna stärkas avsevärt genom att man belyser konfliktområden mellan 
målen, och även mellan RUFS och andra aktuella planer. Det är viktigt att 
RUFS kan presenterar hur den mångfald av visioner som finns inom 
länets kommuner, företag och hushåll kan samspela för en samverkande 
regional utveckling.  
 
Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen 
genomslag i ert arbete? 
KTH har arbetat fram KTH Vision 2027 och i det arbetet har bland annat 
RUFS 2010 använts som underlag. Kunskapsunderlaget beträffande 
Stockholmsregionen och var den är på väg, är ett bidrag i arbetet när KTH 
formulerar strategier, forskningsagendor och utbildningsprogram.  
 
Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, 
och hur kan det stärkas ytterligare? 
KTH är starkt engagerat i de utmaningar som lyfts upp i RUFS 2010 
KTHs våra forskare och studenter kan ge värdefulla bidrag genom att 
arbeta med dessa utmaningar. KTH är aktivt i Innovationskraft 
Stockholm som vi ser som ett sätt att operativt arbeta med de utmaningar 
som lyfts i RUFS 2010. KTH kan också, mer än idag, bidra med kunskap 
för det regionala utvecklings- och planarbetet. 
 
Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från 
ert perspektiv? 
RUFS, liksom många utvecklingsplaner, berör inte stora frågor kring hur 
människans beteende stödjer hållbarhetsmålen. RUFS beskriver 
möjligheter för teknisk innovation att möta utmaningarna och lösa 
konflikter mellan målen (t.ex. tillgänglighet och miljöeffekter av ökade 
transporter), till exempel igenom en omvandling till förnybara 
energikällor. KTH ser en positiv fokusering på processer som ökar 
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engagemang i RUFS strategier hos företag och hushåll. Däremot finns det 
brister i RUFS beskrivning av relationen mellan de strategiska 
investeringar och åtgärder som föreslås inom ramen för RUFS och 
beteende. KTH ser beteendefrågor, som omfattar konsumentval, 
resursanvändning och interaktionen mellan människor som en central 
fråga som påverkar möjligheter att uppnå målen i RUFS. 
 
Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
KTH anser att de behov, mål och strategier som presenteras i RUFS 2010 
fortfarande är mycket aktuella. Innovationstaken måste dock öka för att 
hålla takt med hållbarhetsutmaningar och resursanvändningstakten i 
storstadsregionerna. Underlag från Innovationskraft bör kompletteras i 
RUFS. RUFS 2010 innehåller en del beskrivningar av ny teknik och 
material men KTH anser att takten i vissa områden går snabbt och detta 
bör uppdateras.   
 
Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
Ja - Ur KTH:s perspektiv är särskilt bostadsfrågan ytterst relevant och 
utmaningen med stora behov av studentbostäder kvarstår som olöst. 
Särskilt relevant och aktuellt är strategin att ”Öka uthållig kapacitet och 
kvalitet inom utbildning” där utmaningarna med sjunkande resultat i 
grundskolan är högaktuella. ”Sverige rasar i den stora Pisa- rapporten 
som mäter elevers kunskaper i matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap.”( SVD 3/12 2013). Det är stora variationer i skolresultat i 
regionen som måste åtgärdas för att säkra ungdomarnas möjlighet till 
tillträde till studier och inträde på arbetsmarknaden och tillväxten i 
regionen framöver. 
 
Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen 
framöver? 
Bland de viktigaste utmaningarna är att klara den stora tillväxten i 
regionen med investeringar i rätt takt och i de rätta projekten, för att 
säkerställa kompetensförsörjning och inflyttningsmöjligheter. Att åtgärda 
kapacitetsbrister i fråga om utbildning, bostäder och kommunikation när 
regionen fortsätter att växa är avgörande.  
 
För att göra Stockholm attraktivt som studieort är bostäder en avgörande 
fråga, och det gäller både de ungdomar som vuxit upp i regionen och de 
som flyttar till regionen för att få tillgång till de högkvalitativa 
utbildningar regionen har att erbjuda. Detta är även en fråga som handlar 
om att öppna regionen och minska utanförskapet då tillgången på 
bostäder i ett lägre prissegment möjliggör att även ungdomar från mindre 
gynnad bakgrund har råd att fortsätta bo i eller bosätta sig i Stockholm 
under sin studietid. Det måste klargöras hur en kraftig ökning av antalet 
tillgängliga mindre bostäder till rimliga priser kan säkerställas i regionen 
framöver. 
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Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 
Då tillväxten i regionen sker snabbare än vad man prognosticerat med 
kan omvärlden sägas ha förändrats mer och snabbare än vad man utgått 
ifrån. Omvärlden ses i RUFS2010 mycket som en kontext att anpassa sig 
till, snarare än ett större sammanhang i vilket vi har möjligt att påverka 
samhällsutmaningar. De regionala utvecklingsplanerna syftar därför inte 
främst till att förändra en utveckling utan snarare anpassa sig till 
omvärldens efterfrågan. 
 
Detta svar har utarbetats av Ulrika Ljungman, avdelningschef för KTH 
Näringslivssamverkan, tjänstemän på KTH Näringslivssamverkan samt 
forskare inom Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad. Synpunkter 
har inhämtats bland annat från prorektor Eva Malmström Jonsson, 
vicerektor Margareta Norell Bergendahl  
 
 
 
 
Peter Gudmundson 
Rektor 


