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 104 22   Stockholm 
 
 
 
Yttrande över aktualitet och användbarhet RUFS 2010 
 
Stockholms läns landsting har tagit fram ett underlag för att bedöma Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionens (RUFS) aktualitet. Regionförbundet Östsam har samlat de 
organisationer i Östergötland som har fått underlaget på remiss för att sammanställa ett 
gemensamt svar. 
 
De organisationer som står bakom detta remissvar är inte direkt påverkade av RUFS 2010, 
eftersom de inte ligger i Stockholms län. Däremot är alla mer eller mindre indirekt påverkade 
av vad som händer i Stockholmsregionen. I RUFS 2010 lyfts fram flera frågor som är av 
storregional karaktär, och det saknas ett storregionalt perspektiv på andra frågor. Vårt 
remissvar fokuserar på frågor som har eller bör ha ett storregionalt perspektiv. 
 
De organisationer som står bakom detta svar är: 
 
Regionförbundet Östsam 
Boxholms kommun 
Finspångs kommun 
Kinda kommun 
Linköpings kommun 
Mjölby kommun 
Motala kommun 
Norrköpings kommun 
Söderköpings kommun 
Vadstena kommun 
Valdemarsviks kommun 
Åtvidabergs kommun 
Ödeshögs kommun 
 
Landstinget i Östergötland och Östgötatrafiken avstår från att svara på remissen med 
hänvisning till att Regionförbundet Östsam har ansvaret för regional utvecklingsplanering i 
Östergötland. 
 
Mål och visioner i RUFS 2010 
Vår uppfattning är att vision och mål som uttrycks i RUFS 2010 fortfarande är relevanta. 
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Hur används RUFS 2010 i Östergötland? 
RUFS 2010 refereras implicit till på flera ställen i Regionalt utvecklingsprogram för 
Östergötland. Speciellt gäller detta i den strategi som heter ”Utveckla Östergötland i ett 
storregionalt sammanhang” och i de rekommendationer som är kopplade till strategin. RUFS 
2010 är ett viktigt dokument i flera storregionala sammanhang där Regionförbundet Östsam 
är verksamt, exempelvis det s,k. ÖMS-samarbetet och i En bättre sits (EBS, som består av 
planupprättare och kollektivtrafikmyndigheter i Uppsala, Stockholms, Västmanlands, Örebro, 
Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län) 
De mål och strategier som rör storregionala frågor refereras ofta till vid framtagande av mål, 
visioner och strategier för kommuner och regionala organ i Östergötland. Stor-Stockholms 
och Östra Mellansveriges utveckling påverkar Östergötlands utveckling så mycket att det inte 
går att bortse från RUFS 2010 som ett viktigt planeringsdokument. 
 
Styrkor och svagheter med RUFS 2010 
Ur vårt perspektiv är den absolut största styrkan med RUFS 2010 att man från 
Stockholmsregionen anlägger ett storregionalt perspektiv! Många frågor som behandlas i 
RUFS 2010 behandlar företeelser där den funktionella regionen är större än Stockholms län. 
Framför allt kommer detta perspektiv fram i strategin ”Vidareutveckla en flerkärnig och tät 
region” samt i målbilden för Östra Mellansverige. I vissa andra strategier finns perspektivet 
med, men det ges en mindre framskjuten roll. 
 
En svaghet i RUFS 2010 är att frågor som helt eller till viss del har en funktionell region som 
överskrider Stockholms läns gränser inte behandlas i en storregional kontext. Nedan, under 
rubriken ”Storregionala frågor” beskrivs ett antal sådana områden som vi anser bör behandlas 
storregionalt. 
 
I många frågor som rör infrastruktur, bostadsförsörjning, sysselsättning och verksamheter är i 
första hand stråket Stockholm-Södermanland-Östergötland intressant ur ett Östgötaperspektiv, 
samtidigt som betydelsen av andra stråk inte skall underskattas. De delar i RUFS 2010 som 
berör detta stråk blir därför extra intressanta för oss. Andra frågor som berörs i RUFS 2010 
har andra funktionella regioner och i många fall är den funktionella regionen hela Östra 
Mellansverige. Vi anser att det är av stor vikt att frågor som behandlas i RUFS behandlas i 
den funktionella region som frågan berör. I vissa frågor finns det ett behov av att fokusera på 
stråk i RUFS 2010 där det idag inte görs det, och det finns ett behov av att förtydliga vad som 
är den funktionella regionen för specifika frågor. 
 
I RUFS 2010 lyfts övriga delar av Östra Mellansverige fram som betydelsefulla för hela 
storregionens och Storstockholms utveckling. Analyserna i RUFS 2010 bör tydligare 
specificera vilken betydelse regionala centra (Exempelvis Linköping-Norrköping) har för 
utvecklingen i hela ÖMS samt vilken betydelse en god utveckling i dessa centra har för 
utvecklingen i Storstockholm. 
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En svaghet i Östra Mellansverige är att det storregionala beslutsmandatet är svagt utvecklat. 
Den naturliga geografiska utbredningen för flera funktioner har Stockholm som centralpunkt 
och täcker en stor del av Östra Mellansverige, men beslutsmandatet är uppdelat på kommuner 
och regioner/landsting/länsstyreleser. Vi anser att det finns ett behov av utveckling av det 
regionala ledarskapet genom att stärka och utveckla mellanregionala politiska fora. 
Mälardalsrådet utgör idag ett sådant forum och dess roll som politiskt forum och mötesplats 
skulle kunna utökas. I dagsläget är inte Landstinget i Östergötland och Landstinget i 
Gävleborg medlemmar i Mälardalsrådet. Däremot är Linköpings, Norrköpings och Gävle 
kommuner associerade medlemmar. Samarbetet mellan Mälardalsrådet och 
tjänstemannasamarbetet i ÖMS-samarbetet skulle kunna stärkas för att på så sätt få en 
tydligare storregional styrning av planeringsarbetet. 
 
Utmaningar i RUFS 2010 
De utmaningar som uttrycks i RUFS 2010 har fortfarande en stor relevans för utvecklingen i 
Stockholmsregionen och Östra Mellansverige. En utmaning som Stockholms län och 
kommunerna däri har tillsammans med omkringliggande län och kommuner i Östra 
Mellansverige är att utarbeta gemensamma målbilder och samverkansformer över kommun- 
och länsgränser för att uppnå dessa. De initiativ som i dagsläget finns för detta ändamål 
behöver förstärkas och utvecklas. I flera av de utmaningar och mål som uttrycks i RUFS 2010 
finns en stor potential i de områden som ligger utanför den geografi som aktörer i Stockholms 
län har mandat över. Samtidigt är utvecklingen i Stor-Stockholm av stor relevans för 
utvecklingen i övriga Östra Mellansverige. Genom en utökad samverkan i planerings- och 
genomförandesammanhang kan samordningsvinster uppnås i storregionen och de 
gemensamma potentialerna och resurserna kan bättre tas tillvara. 
 
Omvärldsbild och planeringsförutsättningar 
Den omvärldsanalys som presenteras i RUFS 2010 behandlar främst megatrender på 
europeisk och global nivå. Denna omvärldsbild ser vi som fortsatt relevant och aktuell. 
 
På en nationell och regional/storregional nivå har en del planeringsförutsättningar förändrats 
sedan RUFS 2010 antogs. Befolkningsprognosen för Sverige har skrivits upp till betydligt 
högre nivåer än de som antas i RUFS 2010, vilket med stor säkerhet även påverkar den 
framtida befolkningsutvecklingen i Stor-Stockholm och Östra Mellansverige. Med en högre 
befolkningsökning ökar kraven ytterligare på bostadsbyggande, infrastruktur, verksamheter 
mm, och även planeringen kring dessa. 
 
Sedan RUFS 2010 antogs har ett antal infrastruktursatsningar beslutats och tidssatts vilket på 
medellång sikt påverkar planeringen i Östra Mellansverige. Ostlänken är en sådan 
infrastruktursatsning som nu är beslutad med byggstart 2017. Byggandet av Ostlänken för 
med sig att annan fysisk planering i den aktuella korridoren Stockholm-Linköping blir mer 
aktuell att sammanlänka med planeringen av järnvägen. För att så snabbt som möjligt dra 
nytta av den infrastruktursatsning som görs kan omprioriteringar behöva göras längs hela det 
aktuella stråket. 
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Storregionala frågor 
Vi anser att det finns ett antal frågor och företeelser som idag i RUFS 2010, och i andra 
regionala utvecklingsplaner och –strategier i Östra Mellansverige, inte behandlas i en 
storregional kontext, men som borde göras det. Frågorna bör hanteras storregionalt 
policymässigt, beslutsmässigt, planeringsmässigt och genomförandemässigt. Genom att 
formalisera kontakterna på tjänstemannanivå och på politisk nivå mellan aktörer i Östra 
Mellansverige skulle bättre möjligheter för en samordnad utvecklingsplanering för Östra 
Mellansverige kunna uppnås. 
 
För att påvisa betydelsen av det storregionala samarbetet kan det vara lämpligt att använda sig 
av ett samlande deskriptivt namn, t.ex. Strukturbild Östra Mellansverige, vilket skulle ge en 
koppling till länsvisa strukturbilder. 
 
Högre utbildning och forskning 
Vi lever i en kunskapsregion. Utbildning och forskning håller hög internationell klass. Här 
finns många högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. Men den globaliserade 
ekonomin ställer krav på ständig förnyelse. Vi står inför stegrande behov av kvalificerad 
arbetskraft och innovativa företag. Samtidigt hårdnar konkurrensen om studenter och 
forskare. Ur ett sammanhållet storregionalt perspektiv är det därför värt att understryka att det 
finns stora potentiella komplementariteter mellan regionens lärosäten som kan och bör 
utnyttjas i större utsträckning än vad som kanske är fallet idag. För att kunna tillgodose 
regionens växande behov av högutbildad arbetskraft, som bör ses mot bakgrund av en ökande 
internationell konkurrens om just högutbildade, är det viktigt att alla aktörer i regionen, inte 
bara de enskilda lärosätena utan också arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och andra 
aktörer, samverkar för att kunna utnyttja den fulla potentialen. 

 
Storregionala innovationssystem 
Det övergripande målet för ett regionalt innovationssystem är att utveckla, sprida och använda 
innovationer inom olika branscher, kluster och kompetensområden (och på så vis skapa 
tillväxt). Ett regionalt innovationssystem är summan av dess olika delar – från forsknings- och 
utbildningsaktörer till aktörer som stödjer finansiering, företagsrådgivning etc. till företagen 
och de offentliga utförarorganisationerna själva och deras nätverk (underleverantörer, 
konsulter, samarbetspartners etc). Till detta bör även social innovationer inräknas. Det är 
nödvändigt för varje organisation och aktör inom innovationssystemet att arbeta med 
omvärlds- och marknadsanalys i någon form, för att anpassa och styra den egna verksamheten 
utifrån förändringar i omvärlden. Under senare år har de stora globala utmaningarna fått en 
allt större betydelse. Det är tydligt att dessa utmaningar inte kan lösas av ett enskilt företag, 
universitet eller enskilda nationer, utan kräver ett effektivt samspel mellan politik, näringsliv 
och forskning. I ett globalt perspektiv ställs därför nya och kvalificerade krav på vår förmåga. 
Behovet att hitta lösningar på nya stora samhällsfrågor har skapat en insikt om att offentliga 
aktörer måste vara drivande genom att ställa utmanande krav på lösningar som inte finns idag.  
 
Trots stora investeringar i forskning och utveckling blir det få lönsamma innovationer i 
Sverige jämfört med övriga länder. Ny kunskap inom områden såsom ”user driven” eller 
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”open innovation”, utvecklad kluster- och innovationspolitik samt förändringar inom 
regionernas olika styrkeområden gör att vi ständigt måste utveckla innovationssystemet både 
på nationell och (stor)regional nivå. 
 
Kultur 
Införandet av kultursamverkansmodellen har inneburit att den regionala nivån har fått ett 
större och tydligare ansvar för kulturpolitiken. I ansvaret ingår att bevaka att också de 
nationella kulturmålen ligger till grund för såväl regionala som kommunala kultursatsningar. I 
många fall är den regionala geografin naturlig att utgå från i planeringen, men ibland är inte 
regionens gräns den mest optimala.  
 
När kulturverksamheten till sin natur är lokal, antingen i en kommun eller på en ort, ska 
naturligtvis ansvaret ägas av de lokala aktörerna. Men det är inte alltid som regionen räcker 
till för att i längden locka publik eller tillgodose behovet av offentligt stöd. I det senare fallet 
kan ett samarbete inom Östra Mellansverige vara ett sätt att bredda underlaget, för att på så 
sätt värna om att ambitiös och högkvalitativ kultur ändå kan produceras och spridas.  
 
Att undersöka möjligheterna till samverkan även inom kulturområdet bör vara en fråga av 
gemensamt intresse inom Östra Mellansverige.  
 
Klimat, Transporter och Infrastruktur 
I RUFS 2010 behandlas transporter, infrastruktur och godsterminalfrågor i ett storregionalt 
perspektiv. Dessa frågor är till sin natur av den karaktären att de inte är begränsade till 
Stockholms län som funktionell region. Snarare är de av storregional och ofta av ännu större 
geografisk karaktär. I RUFS 2010 pekas särskilt logistikområden ut som lämpliga 
verksamheter som bör planeras långt från de centrala delarna av regionen, och i Östra 
Mellansverige utanför Stockholms län pekas flera logistikområden ut som viktiga för 
godsförsörjningen i Stockholm och Östra Mellansverige. Den absolut största delen av 
godsförsörjningen till Stockholms län, och transporterna från länet, passerar genom övriga 
delar av Östra Mellansverige. För de godsflöden som inte har målpunkt i Stockholms län är de 
avlastande nord-sydliga stråken av mycket stor betydelse.  
 
Inom En bättre sits (EBS) pågår ett arbete med att ta fram en ny Regional systemanalys för 
den storregionala infrastrukturen i Östra Mellansverige till 2016. Systemanalys ska ligga till 
grund för inspel mot staten inför nästa planeringsomgång. Här krävs en samsyn mellan 
Stockholm (RUFS) och övriga regioner. Inom EBS har också tagits fram en godsstudie som 
bör vara ett viktigt underlag för en kommande revidering av RUFS. 
 
Medan godsförsörjningen och infrastrukturen behandlas i ett storregionalt perspektiv i RUFS 
2010 läggs inte samma perspektiv på de klimatpåverkande utsläpp som transporterna bidrar 
med. Genom att se till den klimatpåverkan transporterna bidrar med i ett större geografiskt 
perspektiv och planera för transportlösningar som ger mindre klimatpåverkande 
transportsystem i hela Östra Mellansverige skulle storregionen kunna bli bättre på att bidra till 
nationella (och internationella) målsättningar om att minska de klimatpåverkande utsläppen.  
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När det gäller trafikeringsfrågor pågår ett arbete inom EBS och Mälab med att ta fram förslag 
till ett storregionalt tågsystem inom Östra Mellansverige när Citybanan är klar. En 
avsiktsförklaring kring detta har undertecknats av kollektivtrafikmyndigheterna i Uppsala, 
Stockholm, Västmanland, Örebro, Sörmland och Östergötland, för att detta ska kunna 
förverkligas är det viktigt att RUFS relaterar till tankarna i avsiktsförklaringen. 
 
 
 
Regionförbundet Östsam 
 
 
 
 
 
Carina Malmgren 
Regiondirektör 
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