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Yttrande över remiss RUFS 2010 – Underlag för att bedöma 
aktualitet och användbarhet i Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, LS 1304-0578. 

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010 har nu 

funnits i tre år. Planens styrka och legitimitet bygger på att innehållet upplevs som 

relevant och aktuellt av regionens aktörer. Länsstyrelsen i Västmanlands län 

tycker det är mycket bra att planen nu aktualiseras. Vi svarar gärna på era ställda 

frågor. Genom insamling av synpunkter och dialog om aktualitet och 

användbarhet skapas förutsättningar för bättre insikt om hela regionens framtida 

behov.  

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

Visionen ”Europas mest attraktiva storstadsregion” och målbilden för östra 

Mellansverige är bra och fortfarande relevant sett ur ett storregionalt perspektiv. 

Länsstyrelsen i Västmanland ser gärna att RUFS 2010 tydligare lyfter fram en 

storregional kontext.  Ett bra exempel är målbilden år 2050 för östra 

Mellansverige med rubriken ”5 miljoner goda grannar” som finns i kortversionen 

av RUFS 2010. Den tillhörande beskrivningen, hur storstadsregionens betydelse 

för nationell ekonomisk tillväxt och förnyelse ökar genom att arbetsmarknad, 

bostadsmarknad och pendling samspelar inom hela östra Mellansverige, är mycket 

bra. Regionens orter har olika roller som därigenom samspelar och ökar 

förutsättningarna för att nå visionen. Att visa på och tydligare beskriva dessa 

sammanhang gynnar vår storregionala utveckling. 

 

För att nå målet om en begränsad klimatpåverkan är regional samordning av stor 

vikt. Av den uppföljning som gjorts inom ramen för RUFS 2010 framgår att även 

om de totala utsläppen i området minskat, så nås inte de uppsatta målen. Utsläpps- 

minskningarna har framförallt uppträtt genom förändringar i uppvärmning. 

Transportsektorn följer dessvärre inte samma positiva utveckling och just inom 

detta område är regional samordning av största vikt för att nå de transportpolitiska 

målen om minskad klimatpåverkan. En minskad klimatpåverkan från 

transportsektorn kräver överföring från enskilda till kollektiva transporter. Häri 

ligger en särskild utmaning eftersom den storregionala utvecklingen går mot ökad 

rörlighet. Vilket planeringen också eftersträvar. Förbättrade pendlingsmöjligheter 

inom storregionen är centrala i detta sammanhang. 
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 Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 

arbete? 

Det komplexa och omfattande materialet i RUFS 2010 är presenterat på ett 

strukturerat sätt och med en attraktiv inramning som utgör ett mycket bra 

kunskapsunderlag inom flera områden. 

RUFS 2010 är både en regionplan och ett regionalt utvecklingsprogram och 

tjänar på så vis till ledning för en rad olika beslut. Genom att planen beaktar 

omvärlden som samspelar med Stockholms län har samverkan utvecklats 

inom östra Mellansverige, främst inom infrastrukturområdet och samarbetet i 

En Bättre Sits. Det har även sedan flera år utvecklats ett samarbete och en 

dialog mellan de regionala utvecklingsaktörerna i östra Mellansverige, det så 

kallade ÖMS-samarbetet. Inom ramen för samarbetet har det tagits fram en 

rad rapporter som utgör ett gemensamt kunskapsunderlag som kan användas 

av hela regionens aktörer.  

I den regionala systemanalys som togs fram inom ramen för En Bättre Sits-

samarbetet för Stockholm-Mälarregionen och Gotland 2008 är RUFS 2010 en 

viktig utgångspunkt, där den storregionala strukturen för det övergripande 

transportsystemet och dess storregionala kärnor har fått ett stort genomslag.  

Bilden av det storregionala transportsystemet och de storregionala kärnorna 

har fått genomslag i länets med avseende på infrastruktur. Bilden ligger till 

grund för Västmanlands del i östra Mellansverige och i samband med 

framtagandet av ny länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 har 

diskussioner förts om hur länets transportsystem kan ansluta till det 

storregionala transportsystemet. 

 Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan 

det stärkas ytterligare? 

Befolkningsutvecklingen och tillväxten har skett i snabbare takt än de 

antaganden som gjordes inför RUFS 2010. Det medför att påfrestningarna 

framför allt på infrastruktur och bostadsmarknad har ökat. Det leder även till 

att det behövs mer av ett genomförande-perspektiv för att nå större effekt på 

måluppfyllelsen. Genom att tydligare identifiera de områden som lämpar sig 

för storregionalt samarbete kan den positiva utvecklingen drivas på i snabbare 

takt. Det samarbete som finns inom Östra Mellansverige kan utvecklas.  

Regionplanen borde kunna fungera vägledande för även andra aspekter av 

anpassning till ett förändrat klimat. Hanteringen av höga flöden, eller andra 

typer av översvämningar av till exempel Mälaren och dagvattenhantering kan 

bara delvis göras avhängiga ett ledningsnät.  Därför behöver även andra 

lösningar  sökas. Dessa kan också ge en positiv effekt på andra aspekter än 

säkerhet, som till exempel vattenkvalitet. Sådana lösningar bör sökas i 

regional samverkan.  
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 Vad ser ni som RUFS 2010 styrkor respektive svagheter, från ert 

perspektiv? 

Styrkan är att man från Stockholmsregionen anger den storregionala 

målbilden för hela östra Mellansverige. Den rumsliga planeringen med 

kopplingen för infrastruktur och övrig bebyggelse har betydelse för oss 

utanför Stockholms län genom att den funktionella regionen utvecklas alltmer 

och vi behöver förhålla oss till det i vår planering. Det är även en styrka att 

viktiga områden för utveckling finns med, både ”hårda” och ”mjuka” sektorer. 

Alla dessa områden är dessutom väl genomarbetade. Det presenteras även 

tydligt hur områden hänger ihop med varandra och motiverar åtgärder inom 

samtliga områden. Offentligt och privat verksamhet hänger ihop och är delar 

av en attraktiv region. Det ger ett bra underlag för utveckling i hela regionen 

och kan tjäna som förebilder för arbetet. 

Svagheten är att målbilden behöver brytas ner i mer konkreta och 

etappinriktade delmål för att kunna komma åt prioriteringar som behöver 

göras för att uppnå mer åtgärdsinriktat arbete. 

Beträffande uppföljning och utvärdering vore det av värde om det 

korresponderade med övriga system för regional uppföljning. Det är över 

huvudtaget av största vikt att strategier för olika former av regional utveckling 

samordnas. De får inte gå i stick i stäv med varandra utan istället förstärka 

varandra. Detta bör gälla oavsett vilken huvudmannen är. Finns det önskade 

utvecklingstrender som är oförenliga?  I det fall målkonflikter uppträder bör 

dessa tydliggöras. På så sätt skapas goda förutsättningar för väl upplysta 

politiska beslut. På klimatområdet är det särskilt tydligt. För området 

begränsad klimatpåverkan sker uppföljningen inom ramen för 

miljömålsarbetet vid respektive länsstyrelse. Inom det systemet följs 

utvecklingen genom redovisning av totalutsläpp, medan uppföljningen inom 

RUFS 2010 redovisas som utsläpp per capita. Detta riskerar att skapa 

förvirring. 

 Finns det delar i RUFS som inte är aktuella? 

Befolkningsframskrivningarna är inte längre aktuella. Inom ÖMS-samarbetet 

har nya befolkningsframskrivningar tagits fram för hela östra Mellansverige 

regionen. För att ge en så rik bild som möjligt har även olika kompletterande 

scenarier för befolkningstillväxten i regionen tagits fram. En mängd 

antaganden har varierats, t. ex kring bostadsbyggande, invandring, täthet i 

byggande. De olika antagandena visar hur befolkningsframskrivningarna 

påverkas totalt sett och hur fördelningen av befolkningen mellan länen 

påverkas. Befolkningsframskrivningarnas slutår är år 2050. Med en så pass 

lång framskrivningshorisont är det naturligt att slutårets prognoser är 

förknippade med mycket stor osäkerhet. Däremot kan det fortfarande vara så 

att det som illustreras i de olika kompletterande scenarierna, kan ge en bra bild 
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av de effekter som uppstår vid olika handlingsalternativen, som är förknippade 

med de olika scenarierna.  

I aktualiseringen av RUFS kan det vara pragmatiskt med ett förhållningssätt 

där man navigerar mellan olika scenarier och beskriver hur dessa påverkar det 

egna länet och kringliggande län samt samspelet inom regionen. Man bör även 

visa en ödmjukhet inför att befolkningsframskrivningarna längre fram i tiden 

sannolikt kommer att behöva ses över på nytt. 

När det gäller ett förändrat klimat visavi Mälaren behöver det avsnittet ses 

över för att säkerställa aktualitet. Inom detta område är det viktigt eftersom det 

pågår en kontinuerlig uppdatering, komplettering och utvärdering av data. Det 

viktiga för en strategi är att de vägledande principerna framgår; liksom 

bevekelsegrunderna för dem. Eftersom det handlar om stora värden i form av 

möjligheter att exploatera – eller inte, så är det sistnämnda viktigt. 

 Är utmaningarna i RUFS fortfarande relevanta? 

Ja, utmaningarna är fortfarande relevanta. De kanske till och med är mer 

relevanta idag än när RUFS 2010 beslutades. De nya frågeställningarna som 

lyfts i missivskrivningen till remissen är även de i hög grad relevanta. 

Använder vi gamla lösningar för en ny tid? 

Kan vi hantera den förändrade demografin? 

Hur robust är Stockholmsregionen i händelse av en katastrof?  

Har vi råd med RUFS 2010? 

Hur kan vi öka bostadsbyggandet och samtidigt hålla nere hushållens 

skuldsättning? 

 

 Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen framöver? 

De ovanstående frågorna är alla viktiga utmaningar inför framtiden och bör 

beaktas. 

Det är lite oklart när man i RUFS 2010 talar om storstadsregionen i ett globalt 

perspektiv. Avser man Stockholms län eller hela östra Mellansverige? Det 

talas om Stockholm som global storstadsregion med 3,5 miljoner invånare, 

men det är inom Stockholms län som lösningarna för att nå vision och mål 

ändå diskuteras och föreslås. En av de viktigaste utmaningarna är troligen att 

skapa storregional samsyn om Stockholmsregionens förutsättningar i ett 

globalt perspektiv, där förståelsen för Stockholms och omlandets ömsesidiga 

beroende görs tydligt och förankras. En utmaning som följer av detta är att 

utveckla planeringssamarbeten över administrativa gränser på olika nivåer i 

hela östra Mellansverige inklusive Stockholm. 

Klimat och energiförsörjning i förändring, de ökande utsläppen inom 

transportsektorn är en stor utmaning. 
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 Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

Omvärlden är i ständig förändring och det är viktigt att omvärldsspaning 

bedrivs kontinuerligt. Vilka omvärldsfaktorer är väsentliga att hantera i 

regionen framöver? Den globaliserade ekonomin ställer krav på ständig 

förnyelse.  

Vi är en kunskapsregion och det är oerhört viktigt att vi har fungerande 

innovationssystem, att utbildning och forskning håller hög internationell klass. 

Konkurrensen hårdnar om studenter och forskare och det blir därför allt 

viktigare att regionens alla lärosäten fulla potential nyttjas samt att 

arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor i högre grad samverkar. 

Kompetensförsörjning och väl fungerande matchning för försörjning av 

arbetsmarknadens behov av arbetskraft är avgörande för framtida tillväxt. 

Samverkan kring miljöutmaningarna är oerhört viktig. De sociala spänningar 

och förändrade värderingar som pågår i och med att klyftorna mellan hög- och 

låg inkomsttagare ökar. Väl fungerande integration är komplicerat. 

Utanförskap som utmanar sammanhållning i och med svårigheter för vissa 

grupper att etablera sig på arbetsmarknaden är en stor utmaning. 

Internationell politik påverkar hela regionen på olika sätt och vi måste förhålla 

oss till det som beslutas. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en rad olika omvärldsförändringar 

och utmaningar som manar oss i hela regionen till samlad kraft för en god 

utveckling av östra Mellansverige.  

Beredning av detta ärende har gjorts inom en arbetsgrupp bestående av 

representanter från olika enheter inom Länsstyrelsen i Västmanlands län. 

Beslut har fattats av landshövding Ingemar Skogö. I ärendets slutliga 

handläggning har även deltagit t. f länsråd Karin Tilly samt chef för Staben 

Maria Ek, föredragande. 

 

 

Ingemar Skogö 

 

    Maria Ek  

    

 

 

 


