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Yttrande 

Datum 2013-12-10 

Diarienummer RS 1440-2013 

Stockholms läns landsting 

Yttrande över ”RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet 
och användbarhet”  

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att avge remissvar på ” Underlag för att bedöma 

aktualitet och användbarhet RUFS 2010”.  

 

Västra Götalandsregionen vill med anledning av detta anföra följande.  

 

RUFS 2010 utgör en integrerad fysisk regionplan enligt PBL och ett regionalt utvecklings-

program (RUP) enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete. RUFS 2010 gäller till 2016. 

RUFS 2010 är relativt översiktlig när det gäller vad som ska åstadkommas och kan ses som 

ett övergripande ramverk för utveckling i Stockholmsregionen.  

 

Stockholms läns landsting (SLL) önskar synpunkter på RUFS 2010 aktualitet och 

användbarhet. Frågan fokuseras till om innehållet upplevs som relevant och aktuellt. Det är 

således en uppföljning på övergripande nivå. SLL ser också remissen som ett sätt att påbörja 

arbetet med att ta fram en ny regionplan som ska gälla efter 2016.  

 

SLL skickar med åtta frågor som man önskar få svar på. Av dessa kan två bedömas vara 

aktuella för Västra Götalandsregionen. Det gäller dels vad vi ser för styrkor och svagheter i 

RUFS 2010 från vårt perspektiv, dels hur vi ser på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår 

från.  

 

RUFS 2010 pekar ut angelägna frågor för en regions utveckling. Innehållsmässigt finns 

många beröringspunkter med Västra Götalands strategi för tillväxt och utveckling – 

VG2020. Samstämmigheten ger förutsättningar för ett utvecklat samarbete mellan 

Stockholmsregionen och Västra Götaland.  

 

Västra Götalandsregionen uppfattar samtidigt att det finns ett behov av ett utvecklat 

resonemang och förslag på strategier för hur Stockholmsregionen ska bli en mer aktiv 

partner och resurs för tillväxt och utveckling i hela landet. Och kring hur 

Stockholmsregionen kan stärkas genom en utvecklad samverkan med t.ex. de andra 

storstadsregionerna.  

 

Dagens fokus på att vara mest attraktiv i Europa ser ut att ha bidragit till att övriga Sverige 

knappt berörs eller framstår som särskilt intressant. I praktiken finns rader av 

beröringspunkter som handlar om konkreta planerings- och tillväxtfrågor. Det kan gälla 

behovet av framtida satsningar inom transportinfrastrukturen eller hur det svenska samlade 

innovationssystemet ska kunna bli tillräckligt konkurrenskraftigt internationellt. Exemplet 
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Astra Zeneca som nämns i underlaget är ett typexempel på detta. Det dagliga utbytet mellan 

våra regioner är omfattande inom alla samhällsområden.   

 

Vi menar att det i en huvudstadsregion, med den styrkeposition det innebär, bör finnas 

intresse, förutsättningar och resurser att mer aktivt driva denna typ av frågor. Vi är beredda 

att fortsätta att utveckla och stärka vår samverkan.  

 

 

 

 

Regionstyrelsen 

 

 

Gert-Inge Andersson 

Ordförande 

Ann-Sofi Lodin 

Regiondirektör 

 

 


