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Europas mest attraktiva  
storstadsregion 
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion att leva, 
verka och bo i. Som ansvarstagande huvudstadsregion bidrar Stockholms-
regionen också till en hållbar utveckling globalt.

Vad innebär en attraktiv Stockholmsregion?
Stockholmsregionens vision är en ledstjärna för regionens samlade och långsiktiga 
utveckling, och för genomförandet och uppföljningen av RUFS 2050. Visionen är levande 
på såväl kort, medellång som lång sikt. Stockholmsregionen ska upplevas som attraktiv 
av alla invånare som bor, arbetar och vistas här. Attraktivitet handlar om regionens  
livsmiljö och dragningskraft, men också om regionens relation till omvärlden och hur 
Stockholmsregionen kan bidra till att skapa goda förutsättningar även utanför regionens 
gränser. Alla regionens aktörer, såväl privata och offentliga som enskilda invånare, bidrar 
till utvecklingen och till att visionen uppfylls. Stockholmsregionen utvecklas i samverkan 
mellan regionens aktörer och med stöd av beslut på nationell nivå.

Begreppet attraktivitet handlar om att sätta människan i fokus, men också om håll-
barhet och resiliens.

I en region där människan är i fokus har kvinnor och män samma möjligheter, olik-
heter bejakas som en resurs för regionens utveckling och alla invånares förmågor tas till 
vara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad8. Jämställdhet och barnens rätt 
till en trygg uppväxt är särskilt prioriterade för en jämlik Stockholmsregion.

I en hållbar region är människan i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är 
ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling. 

Alla människor är födda fria och lika i 
värde och rättigheter. De har utrustats med 
förnuft och samvete och bör handla gente-
mot varandra i en anda av gemenskap. 

(FN:s allmänna förklaring om de mänskliga  
rättigheterna, artikel 1)

Kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Det 
omfattar bland annat frågor som makt, 
inflytande, ekonomi, utbildning, hälsa. 
arbete och fysisk integritet. 

(Det övergripande målet för Sveriges jämställd-
hetspolitik)

De tre hållbarhetsperspektiven – det ekonomiska, det ekologiska och det sociala – är 
ömsesidigt beroende av varandra. Investeringar och utvecklingsinsatser ska leda till 
ökad konkurrenskraft, hälsa och välbefinnande för regionens invånare, samtidigt som de 
planetära gränserna inte överskrids eftersom både människornas hälsa och den ekono-
miska utvecklingen är beroende av att ekosystemen är i balans.

8 Avser könstillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, hudfärg, språk, namn, etniska eller  
 nationella ursprung, religion, trosuppfattning och traditioner som är kopplade till fysiska, psykiska eller  
 begåvningsmässiga funktionsvariationer.
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Figur 10. Regionens förhållningssätt till hållbar utveckling
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Det är möjligt att kombinera krympande klimatpåverkande utsläpp med ekonomisk till-
växt. Såväl den offentliga som den privata sektorn samverkar och driver på den utveck-
lingen. På individnivå underlättas valet av hållbara transporter och andra klimatsmarta 
val av samhället. 

En resilient region har en långsiktig förmåga att stå emot och hantera olika störningar 
och förändringar, att återuppbygga viktiga funktioner och att vidareutvecklas. Det hand-
lar också om att kunna vända kris till möjlighet. Flexibilitet, mångfald, anpassnings-
förmåga och robusthet är några grundläggande egenskaper som bygger upp resiliens.
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Regionens mål, delmål  
och prioriteringar
Fyra långsiktiga mål för regionen visar riktningen mot år 2050. För att precisera 
och styra arbetet finns också mätbara delmål till år 2030. Regionala priorite-
ringar sätter fokus för genomförandet på kort sikt.

De långsiktiga målen konkretiserar visionen och regionens tillstånd år 2050. Delmålen 
preciserar och speglar sammantaget de regionala aktörernas gemensamma mål, men gör 
inga anspråk på att fånga upp alla sakfrågor. Delmålen sätter ambitionen och visar vad 
som ska uppnås till år 2030. Det är självfallet både önskvärt och angeläget att sträva mot 
en så snar måluppfyllelse som möjligt, inom ramen för tillgängliga resurser och 
styrmedel. 

Det finns regionala prioriteringar under vart och ett av regionens fyra mål. De regio-
nala prioriteringarna pekar på de viktigaste frågorna som Stockholmsregionens aktörer 
gemensamt behöver kraftsamla kring i det korta perspektivet för att nå målen. I det här 
avsnittet finns de på rubriknivå under respektive mål, i del 5 utvecklas innehållet och 
genomförandet av de regionala prioriteringarna.

Figur 11. Regionens mål och regionala prioriteringar och hur de förhåller sig till tidenRegionens mål och regionala prioriteringar och hur de förhåller sig till tiden

Mål  Så här ska regionen vara år 2050

Delmål  Det här ska uppnås till 2030

Regionala prioriteringar  
Det här ska regionens aktörer 
göra under 2018–2026
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Figur 12.1. Regionens mål ska bidra till en hållbar utvecklingRegionens mål ska bidra till en hållbar utveckling

1. En tillgänglig region med god livsmiljö

2. En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region

3. En ledande tillväxt- och kunskapsregion

4. En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp

Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö
Stockholmsregionen är en rumsligt sammanhållen region, sammanlänkad med kringlig-
gande län, och ett nav för hela landet. Storstadsregionens täta miljöer tillsammans med 
den storstadsnära landsbygden ger möjlighet till olika boendemiljöer. Det finns goda 
möjligheter till arbete och företagande. Den växande regionen har utvecklat olika kvalite-
ter genom att förtäta och sammankoppla verksamheter, bostäder och service. Boende-
miljöerna är attraktiva med god kollektivtrafik och resurs- och energieffektiva lösningar. 
Människor tar sig fram med hållbara transportmedel och trafiklösningar på ett säkert, 
bekvämt och smidigt sätt. De tekniska försörjningssystemen förser boende och verksam-
heter med rent vatten, energi och ballastmaterial och ger möjlighet att hantera avfall. Det 
råder god tillgång till natur och till det gröna i stadsmiljöerna som ger berikande upple-
velser och ekosystemtjänster. Regionens befolkning har generellt en god hälsa med små 
skillnader mellan områden och förtroende för den gemensamt finansierade 
samhälls servicen.

Delmål för år 2030

1. Minst 22 000 bostäder per år behöver tillkomma. 
 Nuläge: 15 000 färdigställda bostäder (2015), varav cirka 12 300 genom nyproduktion.
2. Kollektivtrafikens restid mellan regionala stadskärnor, och till Arlanda flygplats, ska 

vara konkurrenskraftig9 med bilens restid.
 Nuläge: 0,9–2,2 restidskvot (mellan regionala stadskärnor på samma regionhalva 

2o17).
3. Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig luftkvalitet 

ska inte öka. 
 Nuläge: Andel som upplever besvär av trafikbuller uppgår till 19 procent och andelen 

som besväras av dålig luftkvalitet uppgår till 8,4 procent (2009).

9 Restidskvot om högst 1,5.
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4. Minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i de områden som utpekas som regio-
nalt prioriterade bebyggelselägen.10

 Nuläge: 78 procent av länets bebyggelse återfinns i regionalt prioriterade 
bebyggelselägen.

Regionala prioriteringar

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:
• öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer
• styra mot ett transporteffektivt samhälle.

Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
Stockholmsregionen är öppen för olika livsstilar. Det finns möjligheter för alla att vara 
delaktiga i samhället. Kvinnor och män kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.  
I samhällsservicen bemöts alla likvärdigt och den kommer alla till del. Regionen erbjuder 
en bra start och en möjlighet till ett bra liv för alla människor, trygga uppväxtvillkor och 
möjlighet till etablering i arbets- och samhällslivet. Att leva i Stockholmsregionen inne-
bär att alla oavsett kön och bakgrund har jämlika livsvillkor, och likvärdiga möjligheter 
till inflytande och resurser. Tilliten mellan människor är hög och sammanhållningen 
stark. Regionen möjliggör interkulturella möten mellan människor från olika områden, 
med olika bakgrund och livsstil.

Delmål för år 2030 

1. Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper och 
kommuner i länet ska minska och medellivslängden ska öka för samtliga.

 Nuläge: Förväntad medellivslängd för kvinnor är 84,4 år och för män 80,8 år (2016).
2. Förvärvsfrekvensen hos befolkningen mellan 20–64 år ska vara väl över 80 procent 

för både kvinnor och män och gapet mellan inrikes- och utrikesfödda ska minska.
 Nuläge: Förvärvsfrekvensen för hela befolkningen är 79,4 procent. För inrikesfödda 

kvinnor och män 84,9 procent och hos utrikesfödda män 69,7 procent och för utrikes
födda kvinnor 63,2 procent (2015).

3. Andelen gymnasieelever med en gymnasieexamen inom tre år ska överstiga 80 procent 
och skillnaderna mellan elever i länets olika kommuner ska minska.

 Nuläge: 65,9 procent. Skillnaden mellan elever i olika kommuner är 28,7 procent
enheter (2013/14).

4. Andelen som känner tillit till sina grannar ska öka samt otrygghetens påverkan på livs-
kvaliteten och invånares utsatthet för våldsbrott ska minska.  

 Nuläge: 7,8 procent saknar tillit till sina grannar (skillnaden mellan olika kommuner, 
inklusive stadsdelar i Stockholms stad är 13,8 procentenheter, 2014). Andelen som 
utsatts för våldsbrott uppgår till 6,7 procent och andelen som upplever att otrygg
heten påverkar livskvaliteten uppgår till 17 procent (2015).

Regionala prioriteringar

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:
• ta till vara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden
• stärka förutsättningarna för alla barn och unga att gå vidare till studier och arbete.

10 Motsvarar centrala regionkärnan, regionala stadskärnor, strategiska stadsutvecklingslägen och primära  
 bebyggelselägen på plankartan.
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Mål 3: En ledande tillväxt- och kunskapsregion
Näringsliv, akademi och offentlig sektor samarbetar och understödjer ett dynamiskt och 
kreativt företagsklimat där regionens styrkor utvecklas och där förnyelseförmågan är 
stark. Produktiviteten är hög tack vare en uppbyggnad och omvandling av kunskap och 
hög förvärvsfrekvens. Entreprenörskapet är starkt och nyföretagandet dynamiskt. Tack 
vare en varierad bostadsmarknad och fungerande bostadsförsörjning, har bristen på 
kompetens minskat och kompetensförsörjningen svarar bättre upp mot arbetsmarkna-
dens behov. Det möjliggör för regionens styrkeområden inom näringslivet, såsom IKT,  
att rekrytera den expertis och kompetens som de behöver. Förändringstrycket för en grön 
tillväxt, klimat- och energismarta lösningar och ett mer kretsloppsinriktat samhälle 
främjar innovation och nytänkande. Internationella förbindelser av olika slag stärker 
regionens koppling till omvärlden. Den digitala infrastrukturen är väl utbyggd och digi-
taliseringen är en fortsatt språngbräda för att utveckla näringslivet och den offentliga 
sektorn.

Delmål för år 2030

1. Andelen sysselsatta med högre utbildning, respektive sysselsatta inom kunskaps-
intensiva yrken ska vara minst 55 procent för både kvinnor och män. 

 Nuläge: Andelen sysselsatta med högre utbildning uppgår till 49,8 procent och ande
len sysselsatta i kunskapsintensiva yrken uppgår till 50,1 procent (2015).

2. Antalet nystartade företag ska öka till 18 per 1 000 invånare. 
 Nuläge: 16,1 nystartade företag per 1 000 invånare (2015).
3. Privata och offentliga investeringar i forskning och utveckling (FoU) ska uppgå till 

minst 4,5 procent av bruttoregionalprodukten.
 Nuläge: De totala investeringarna i FoU uppgår till 3,8 procent av BRP (2015).
4. Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha tillgång till fast och mobil 

bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter. 
 Nuläge: 90,3 procent av hushållen, 85,6 procent arbetsställen totalt, 9,1 procent hus

håll och 13,2 procent arbetsställen i glesbebyggda områden (2016). 

Regionala prioriteringar

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:
• stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer
• stärka den internationella ställningen genom fler etableringar, besök och ökad interna-

tionell handel.

Mål 4: En resurseffektiv och resilient region utan  
klimatpåverkande utsläpp
Stockholmsregionen har en effektiv energi- och resursanvändning, framför allt när det 
gäller transporter, bebyggelse och teknisk försörjning. Regionens miljöpåverkan mini-
meras i ett livscykelperspektiv, liksom beroendet av ändliga resurser. Regionen har inga 
klimatpåverkande utsläpp. En mer cirkulär ekonomi skapar förutsättningar för en håll-
bar, koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Ekosystemen är livs-
kraftiga. De bidrar med luft- och vattenrening, jordbildning, grödor och naturupplevel-
ser. Det ger människor välbefinnande och utvecklar näringslivet. Regionen har en väl 
utvecklad förmåga att förebygga och hantera både okända och kända störningar i form av 
klimatförändringar, kriser, katastrofer eller resursknapphet. Alla invånare bidrar med 
sina resurser och erfarenheter till regionens utveckling.
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Delmål för år 2030

1. De direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per invånare. 
 Nuläge: 2,7 ton per invånare (2014).
2. Den totala energianvändningen i Stockholmsregionen ska uppgå till högst 40 TWh.
 Nuläge: 49,3 TWh (2014).
3. Andelen förnybar energi ska vara minst 75 procent.
 Nuläge: 53,9 procent i hela Sverige (2014).
4. Utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras.
 Nuläge: ca 10,7 ton per invånare i hela Sverige (2014).
5. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter 

jämfört med idag.
 Nuläge: Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna uppgår till 49 procent (2015). 
6. Minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik.
 Nuläge: 59 procent (2015).
7. Cykelandelen av alla resor i länet ska vara 20 procent i enlighet med målsättningen i 

den regionala cykelplanen.
 Nuläge: 7 procent (2015).
8. Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 360 kilo per person och år och minst 65 pro-

cent, inklusive matavfallet, ska materialåtervinnas.
 Nuläge: 477 kilo och 35 procent (2015).

Regionala prioriteringar

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:
• öka de eldrivna person- och varutransporterna
• utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor.

Figur 12.2. Regionala prioriteringar ska bidra till en hållbar utvecklingRegionala prioriteringar ska bidra till en hållbar utveckling

4. Stärk förutsättningarna för alla barn och unga att gå vidare till studier och arbete

5. Stärk strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer

6. Stärk den internationella ställningen genom fler etableringar, besök och ökad internationell handel

7. Öka de eldrivna person- och varutransporterna

8. Utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor

1. Öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer

2. Styr mot ett transporteffektivt samhälle

3. Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden
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Mål på internationell och  
nationell nivå

FN:s 17 globala mål är långsiktiga och siktar mot 2030
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 antogs 2015. Alla länder i 
världen ska arbeta för att målen nås globalt. Många av de viktigaste målen bygger vidare 
på milleniemålen som exempelvis utrotandet av fattigdom och hunger, jämlikhet mellan 
könen och att stärka globala partnerskap för utveckling. De nya målen är mer specifika, 
bland annat när det gäller energi, miljö, social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Den regionala utvecklingsplanen har kopplingar till FN:s 17 globala mål, varav 10 är 
särskilt relevanta.11 Förhållningssättet till hållbar utveckling som tillämpas i den regio-
nala utvecklingsplaneringen stämmer väl överens med de globala målen. 

Figur 13. FN:s globala mål enligt Agenda 2030

Nationella mål för den regionala tillväxtpolitiken
Det övergripande nationella målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft 
i alla delar av landet, med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Europeiska unionens 
sammanhållningspolitik, målen i EU 2020-strategin samt prioriteringarna i EU:s strategi 
för Östersjöregionen är utgångspunkter för nationella och regionala mål och prioriteringar.

Nationella mål för boende och byggande 
Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lant-
mäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt 
god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas, 
samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 

11 Hälsa och välbefinnande; God utbildning för alla; Jämställdhet; Hållbar energi för alla; Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; Hållbar industri, innovationer och infrastruktur; Minskad ojämlikhet; 
Hållbara städer och samhällen; Hållbar konsumtion och produktion; Bekämpa klimatförändringen.
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Nationella miljökvalitetsmål
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och  
24 etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för vad som behöver ske inom en 
generation för att nå miljökvalitetsmålen. Målet är därför vägledande för miljöarbetet på 
alla nivåer i samhället. De åtgärder som genomförs får till exempel inte innebära att 
miljö- och hälsoproblem exporteras till andra länder. Miljökvalitetsmålen beskriver det 
tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. De preciseringar som förtyd-
ligar målen används i uppföljningsarbetet. 

Länsstyrelsen ansvarar för att de nationella målen bryts ned och följs upp på regional 
nivå. Inom ramen för den regionala miljömålsdialogen har sex12 av de 16 nationella miljö-
målen som ska nås till år 2020 valts ut för prioriterade insatser i länet. Allt eftersom pla-
nering, åtgärder och uppföljning löper på inom de prioriterade miljömålsområdena ska 
fler miljömål ingå i dialogen.

Nationella folkhälsomål
Det övergripande nationella folkhälsomålet, att skapa samhälleliga förutsättningar  
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, ska nås genom insatser inom elva 
målområden. Fyra av dessa är mest prioriterade att arbeta med i den regionala utveck-
lingsplaneringen: delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förut
sättningar, barns och ungas uppväxtvillkor samt fysisk aktivitet. 

Nationella transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 
landet. Riksdagen har dessutom beslutat om ett funktionsmål, tillgänglighet, och ett 
hänsynsmål, säkerhet, miljö och hälsa.

Nationella klimatmål
Det övergripande klimatmålet är att de svenska utsläppen av växthusgaser från verksam-
heter som inte ingår i systemet för handel med utsläppsrätter ska minska med 40 procent 
till år 2020, i jämförelse med 1990. Utöver det ska Sveriges användning av förnybar 
energi uppgå till minst 50 procent av den totala energianvändningen år 2020 och energi-
användningen, räknat per BNP-enhet, ska effektiviseras med 20 procent i jämförelse 
med 2008 års totala energianvändning. Dessutom ska användningen av förnybar energi i 
transportsektorn uppgå till minst 10 procent år 2020.

Regeringen har lagt ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som består 
av tre delar: klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Den nya klimatlagen före-
slås gälla från 2018. Det nationella klimatmålet är att växthusgasutsläppen från verk-
samheter som inte ingår i systemet för handel med utsläppsrätter ska vara noll (netto) år 
2045, vilket betyder att kompensationsåtgärder är tillåtna och att de direkta utsläppen 
utanför EU:s utsläppshandelssystem ska minska med minst 63 procent till 2030, 75 pro-
cent till 2040 och 85 procent 2050, i jämförelse med 1990. Ett specifikt mål är att utsläp-
pen från inrikes transporter (förutom inrikesflyg) ska ha minskat med 70 procent senast 
till år 2030, i jämförelse med 2010 års nivå. Utöver det ska Sveriges elproduktion vara 
helt fossilfri år 2040.

12 Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Frisk luft, Ingen övergödning, God bebyggd miljö samt 
 Ett rikt växt- och djurliv.
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Nationella kulturmiljömål
De fyra nationella kulturmiljömålen ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regio-
nal och kommunal nivå.
• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 

utvecklas.
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön.
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap,  

bildning och upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara 

i samhällsutvecklingen.

Nationella jämställdhetsmål 
Det övergripande nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Delmålen är en jämn fördelning av 
makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av 
det obetalda hem och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. Stockholms läns strategi för jämställdhetsintegrering 2014–2018 beskriver 
Stockholms län ur ett jämställdhetsperspektiv och anger mål och strategier för det läns-
gemensamma jämställdhetsarbetet. Under 2017 revideras den regionala strategin utifrån 
att nya delmål har tillkommit.



40 VISION OCH MÅL

Figur 14. Regionens vision, mål och regionala prioriteringar,  
och hur de förhåller sig till varandra

Vision: Europas mest attraktiva storstadsregion

En tillgänglig region 
med god livsmiljö

En öppen, jämställd, 
jämlik och inklude-
rande region

En ledande tillväxt-  
och kunskapsregion

En resurseffektiv och 
resilient region utan  
klimatpåverkande 
utsläpp

Regionala prioriteringar Regionala prioriteringar Regionala prioriteringar Regionala prioriteringar

1.  Minst 22 000 bostä- 
 der per år behöver  
 tillkomma. 

2.  Kollektivtrafikens 
restid  mellan regio-
nala stadskärnor, och 
till Arlanda flygplats, 
ska vara konkurrens-
kraftig med bilens 
restid.

3.  Andelen av länets 
invånare som upple-
ver besvär av trafik-
buller och dålig luft-
kvalitet ska inte öka. 

4.  Minst 95 procent  
av ny bebyggelse  
bör tillkomma i de 
områden som ut - 
pekas som regionalt  
prioriterade 
bebyggelse lägen.  

1.  Andelen sysselsatta 
med högre utbild-
ning, respektive  
sysselsatta inom  
kunskapsintensiva 
yrken ska vara minst 
55 procent för både 
kvinnor och män. 

2.  Antalet nystartade 
företag ska öka till  
18 per 1 000 invånare. 

3.  Privata och offent- 
liga investeringar i 
forskning och utveck-
ling (FoU) ska uppgå 
till minst 4,5 procent 
av bruttoregional-
produkten.

4.  Samtliga invånare, 
företagare och 
offentlig sektor ska 
ha tillgång till fast och  
mobil bredbands-
uppkoppling med 
höga överförings-
hastigheter.  

1.  Skillnaderna i förvän-
tad medellivslängd 
mellan olika socio-
ekonomiska grupper 
och kommuner i länet 
ska minska och med-
ellivslängden ska öka 
för samtliga.

2.  Förvärvsfrekvensen 
hos befolkningen 
mellan 20–64 år ska 
vara väl över 80 pro-
cent för både kvinnor 
och män och gapet 
mellan inrikes- och 
utrikesfödda ska 
minska.

3.  Andelen gymnasie-
elever med en  
gymnasieexamen 
inom tre år ska över-
stiga 80 procent och  
skillnaderna mellan 
elever i länets olika 
kommuner ska 
minska.

4.  Andelen som känner 
tillit till sina grannar 
ska öka samt otrygg-
hetens påverkan  
på livskvaliteten och 
invånares utsatthet 
för våldsbrott ska 
minska.

1.  De direkta utsläppen  
av växthusgaser ska 
vara mindre än 1,5 
ton per invånare.

2.  Den totala energi- 
användningen i  
Stockholmsregionen 
ska uppgå till högst 
40 TWh.

3.  Andelen förnybar 
energi ska vara minst 
75 procent.

4.  Utsläppen av växt-
husgaser ur ett kon-
sumtionsperspektiv 
ska halveras.

5.  Kollektivtrafikens 
andel av de motori-
serade resorna ska 
öka med 5 procent-
enheter jämfört  
med idag.

6.  Minst 70 procent av 
alla resor inom länet 
ska ske med gång, 
cykel och kollektiv-
trafik.

7.  Cykelandelen av alla 
resor i länet ska vara 
20 procent i enlighet 
med målsättningen i 
den regionala cykel-
planen.

8.  Hushållsavfallet ska 
ha minskat till högst 
360 kilo per person 
och år och minst 65 
procent, inklusive 
matavfallet, ska 
materialåtervinnas.

•  öka bostadsbygg-
andet och skapa  
attraktiva livsmiljöer

•  styra mot ett  
transporteffektivt  
samhälle.

•  stärka strategiska 
forskningsstråk och 
innovationsmiljöer

•  stärka den internatio-
nella ställningen 
genom fler etable-
ringar, besök och 
ökad internationell 
handel.

•  ta till vara kompeten-
sen och underlätta 
matchningen på 
arbetsmarknaden

•  stärka förutsättning-
arna för alla barn och 
unga att gå vidare till 
studier och arbete.

•  öka de eldrivna  
person- och varu-
transporterna

•  utveckla klimat-  
och resurseffektiva 
attraktiva regionala 
stadskärnor.



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

www.rufs.se

www.sll.se

Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholms-
regionens samlade vilja, ger vägledning och pekar ut 
den långsiktiga riktningen för vår region. Den ligger till 
grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxt-
arbetet i regionen de kommande åtta åren. 

Den 8 juni beslutade landstingets tillväxt- och region-
planenämnd att ställa ut det här planförslaget under 
perioden 27 juni–3 november 2017. Till planen hör 
också en samlad konsekvensbeskrivning. Fram till den  
3 november har du möjlighet att lämna synpunkter.
Mer information och fördjupande underlag finns på 
www.rufs.se.

Europas mest attraktiva storstadsregion
RUFS 2050
REGIONAL UTVECKLINGSPLAN 
FÖR STOCKHOLMSREGIONEN


