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LS 1304-0578 

RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och 

användbarhet 

 

Stockholms läns landsting har genom Locum AB tagit del av information 

och inbjudan till dialog avseende rubricerad handling, daterad 2013-09-

27, med bilagor. 

Nedan följer vår syn på de frågor TMR önskar besvarade avseende RUFS 

2010 – aktualitet och användbarhet. 

 

 

Anger RUFS vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

RUFS’s visioner och mål känns fortfarande aktuella och relevanta. 

 

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag 

i ert arbete? 

RUFS 2010 används av Locum AB i tillämpliga delar som 

kunskapsunderlag och inspiration i arbetet med att analysera landstingets 

sjukvårdsfastigeters utveckling på kortare och längre sikt.  

RUFS vision och mål används i dialog med den omgivande staden och 

med hyresgäster kring de mål och visioner som landstinget fastställer för 

sina sjukvårdsanläggningar.  

RUFS används i frågor som rör den långsiktiga planeringen av 

fastigheterna som Locum AB förvaltar och utvecklar.  

RUFS används som kunskapsunderlag vid fastighetsförsäljningar. 

RUFS har haft inflytande på den Framtidsplan för Hälso- och sjukvården 

i Stockholms län, som många av de utvecklingsprojekt som Locum AB 

genomför, har initierats av.  

 

  

Stockholms läns landsting 

Tillväxt, miljö och regionplanering 
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Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och 

hur kan det stärkas ytterligare? 

Ett antal av RUFS strategier har konkretiserats, förståelsen har ökat. 

Någon strategi kanske inte har fått det genomslag det eventuellt borde i 

andra strategidokument inom landstinget.  

 

Vad ser ni som RUFS 2010 styrkor resp. svagheter, från ert 

perspektiv? 

RUFS 2010 representerar ett viktigt arbete som ej borde avslutas utan 

fortsätta kontinuerligt med uppdaterade mål. Att målen uppfylls måste 

bevakas så att det inte bara blir en tankesmedja utan att man också når ett 

förverkligande! 

Styrkan ligger i att olika aktörer på regional nivå använder RUFS och 

hänvisar till RUFS i arbete med planerings- och utvecklingsfrågor. 

Kopplingen och samarbetet mellan olika delar i landstinget kan förbättras 

och beslut tydligare styras mot RUFS:ens intentioner.   

 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Nej, inte som vi kommit i kontakt med. I de fall strategier, planer och 

program på regional/kommunal nivå inte ligger i linje med RUFS:ens 

intentioner bör dessa lyftas. Får t.ex. den satsning som görs inom ramen 

för Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården, där de investeringar som 

görs på länets sjukhus görs i huvudsak i befintliga stukturer, påverkan på 

rörelsemönster, val av bostadsort, på handel och service t.ex. som RUFS 

2010 inte har med som förutsättning?    

   

Vissa strategier är mer konkreta och därmed lättare att hitta lösningen på, 

t e x genom att skapa fler vårdplatser och bygga ut tunnelbanan.  

Att stärka sammanhållningen och motarbeta utanförskapet är en mer 

komplex fråga som behöver kontinuerligt arbete under lång tid för att 

åstadkomma den mentala förändringen man eftersträvar. 

 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

Ja, utmaningarna känns fortfarande, i varierande grad, som just 

utmaningar. Inte minst Utmaning 6 Att öppna  regionen och samtidigt 

minska utanförskapet.  
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Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen 

framöver? 

Att genomföra planerade åtgärder för att förbättra invånarnas hälsa, 

bygga ut kollektivtrafiken och minska klimatpåverkan samt att 

konkretisera arbetet mot utanförskap.  

 

Hur ser ni på den världsbild som RUFS 2010 utgår från? 

Omvärldsbilden är realistisk och väl förankrad i nuet. 

 

 

 

 

För Locum AB 

 

 

 

 

Emma Kinch 

Direktör fastighetsutveckling 


