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GENOMFÖRANDE 
OCH UPPFÖLJNING
För att leva upp till visionen att vara Europas mest attraktiva storstads-
region och svara upp mot våra utmaningar krävs ett ökat fokus på de 
regionalt mest prioriterade frågorna. Därför föreslås åtta regionala  
prioriteringar som pekar ut de viktigaste områdena för samhandling  
och vilka aktörer som behövs för genomförandet.
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Genomförande
Många aktörer har avgörande roller för att regionens långsiktiga mål ska kunna uppnås. 
Landsting, kommuner och berörda myndigheter har direkt utpekade ansvarsområden 
medan andra kan bidra genom egna initiativ och åtgärder. Ingen enskild aktör har rådig-
het över alla de beslut och åtgärder som krävs; i många fall är det avgörande att aktörerna 
samverkar och söker helhetsperspektiv. Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgö-
rande för regionens utveckling. Förutsättningarna påverkas även av beslut som fattas på 
nationell och internationell nivå. Det gäller inte minst utformningen av skatter och andra 
styrmedel som direkt eller indirekt påverkar individer, företag och organisationer i regionen.

Den regionala utvecklingsplanen vägleder regionens samlade inriktning på flera sätt: 
genom mål och prioriteringar, principer för den rumsliga utvecklingen, en plankarta med 
förhållningssätt, samt regionala förhållningssätt till olika tematiska frågor. De olika för-
hållningssätten visar hur planen bör tillämpas i olika regionala och lokala processer, vid 
beslut i olika frågor och när styrdokument tas fram, exempelvis program och planer 
enligt plan- och bygglagen. De kan tillämpas i den löpande planeringen och utvecklings-
arbetet. Till skillnad från de regionala prioriteringarna är förhållningssätten inte tids-
bundna eller knutna till den samverkan som initieras direkt genom RUFS 2050.

Det kommer kräva ett aktivt genomförandearbete av många aktörer under planens 
genomförandetid, inte minst av landstinget och länets kommuner och samverkansorgan, 
men också av statliga myndigheter liksom av privata aktörer. I detta arbete behöver varje 
enskild aktör analysera och väga möjliga åtgärder mot varandra utifrån bedömda effekter 
och kostnader, samt prioritera med hänsyn till respektive aktörs ansvar och uppdrag, och 
till eventuella målkonflikter inom respektive verksamhet.

Regionala prioriteringar
De utvalda regionala prioriteringarna har en särskild betydelse för genomförandet av 
planen. Syftet med de regionala prioriteringarna är att uppnå ett starkt gemensamt 
ansvarstagande och arbete kring det som är mest angeläget under planens giltighetstid 
2018–2026. Prioriteringarna rör frågor där flera aktörer idag äger olika delar av bety-
delse för att nå regional effekt och där en befintlig samverkansprocess behöver stärkas 
ytterligare. Syftet är att genomföra åtgärder i samhandling. Ett samlat regionalt ledar-
skap kring de åtta prioriteringarna kräver kraftsamling i det korta perspektivet med syfte 
att regionens mål ska nås på lång sikt. Konkreta insatser för genomförandet formuleras 
av aktörerna.

Figur 53. Samhandlingstrappan

Samtal
Vem vill och 
varför?

Källa: Arne Eriksson, SOU 2006:5

Samsyn
Vad behöver 
göras?

Samverkan
Vilka behövs 
för att göra?

Samhandling
Hur ska det göras 
och av vilka?

Samhandlingstrappan
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Under åren 2018–2026 ska regionens aktörer:
1. Öka bostadsbyggandet och skapa attraktiva livsmiljöer

Bostadsbyggandet de närmaste åren ger morgondagens bostadsmiljöer. Det ger möjlighet 
att bygga mer stad och länka samman fler sammanhängande, attraktiva stadsmiljöer. 
Bostadsbyggandet är en del av en hållbar stadsutveckling där fler beståndsdelar behövs 
för att skapa attraktiva livsmiljöer i länet. Bostadsbehovet behöver täckas även för dom 
som saknar tillräckligt kapital för att investera i en bostad, eller har bott länge nog i regio-
nen alternativt ha tillräcklig inkomst för att få tillgång till hyresmarknaden.

Fokus på:
• kompetensförsörjning i byggbranschen och finansiella resurser för investeringar
• bostäder för alla – hur kan det tillgodoses?
• hållbarhetsbedömningar i bostadsplanering och byggande (lokalisering, resurs och 

energieffektivitet, jämlikhet, bygga stad/samhälle)
• ökade synergier mellan privata och offentliga investeringar och planeringsprocesser
• vid investeringar i ny kollektivtrafikinfrastruktur så ska möjligheten att skapa nya  

attraktiva lägen för bostadsbyggande beaktas
• ett smidigare och mer kreativt samarbete mellan aktörerna inom befintlig lagstiftning 

och en samlad syn på behov av utvecklad lagstiftning. 

Aktörer: kommuner, privata och kommunala byggherrar, byggbranschen, Stockholms 
byggmästareförening, finansieringsinstitut och banker, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Stockholms läns landsting, samt Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

2. Styra mot ett transporteffektivt samhälle 

Att utforma ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige innebär att policys på olika 
nivåer, teknik- och energieffektivisering måste gå hand i hand för att ändra vårt beteende 
och leda till en mer resurseffektiv samhällsplanering. Den transportsnåla samhällspla-
neringen behöver prioritera kapacitetsstarka och utrymmeseffektiva transportmedel  
för både gods-och persontransporter. Styrmedel är ett av verktygen för en transportsnål 
planering och en överflyttning från biltrafik till andra transportslag.

Fokus på:
• förbättrad framkomlighet och tillgänglighet för gång, cykel, kollektivtrafik 
• att säkerställa framkomlighet för nytto- och godstrafik
• styrmedel som bidrar till en effektiv användning av transportinfrastrukturen
• välja rätt åtgärd i enlighet med fyrstegsprincipen
• tekniska lösningar för att skapa en transportsnål planering.
• utveckla bebyggelse i kollektivtrafiknära/stationsnära lägen som gynnar gång och 

cykeltrafik för lokala resor.

Aktörer: Stockholms läns landsting, Trafikverket, alla kommuner i länet, samt  
Länsstyrelsen i Stockholms län.

3. Ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden

Att det finns kompetens som efterfrågas av regionens arbetsgivare är en nyckelfråga för 
konkurrenskraften. En särskilt stor utmaning de närmaste åren är att en större andel 
arbetssökande står långt ifrån arbetsmarknaden, saknar grundläggande utbildning eller 
erfarenheter som efterfrågas på Stockholmsregionens arbetsmarknad. Att lösa den situa-
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tionen får konsekvenser även i ett längre perspektiv. Utbudet av vuxenutbildningar i  
regionen är inte helt i samklang med arbetsmarknadens behov. Att säkra regionens behov 
av högutbildad arbetskraft är centralt för näringslivets konkurrenskraft. 

Fokus på:
• Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb 
• etablering på arbetsmarknaden
• livslångt lärande
• regional yrkesutbildning
• fler högutbildade inom bristyrken och att underlätta rekrytering av spetskompetens. 

Aktörer: Arbetsförmedlingen, offentliga och privata arbetsgivare, fackliga organisatio
ner, Länsstyrelsen i Stockholms län (den regionala kompetensplattformen), kommu
nerna i länet, Kommunförbundet Stockholms län KSL, samt studieförbund.

4. Stärka förutsättningarna för alla barn och unga att gå vidare till  

studier och arbete 

Skolan har en avgörande betydelse för barn och ungdomars möjligheter och livssituation 
senare i livet. Den är också en nyckelfråga för regionens framtida kompetensförsörjning. 
Skolgången för barn och unga har därför stor regional betydelse. En stor befolkningsök-
ning, skillnader i elevunderlagen och konkurrens om lärarkompetensen är betydande 
utmaningar för kommunerna. Kvalitet, kapacitet och likvärdighet behöver stärkas.

Fokus på:
• mer regional samordning för att öka utbildningarnas kvalitet
• ett ökat regionalt samarbete om utbildningsprogram och inriktningar i 

gymnasieskolan
• könsneutrala studieval, förbättrade studieresultat och minskade skillnader i studiere-

sultat mellan flickor och pojkar
• att engagera civilsamhället i skolan med exempelvis läxhjälp.

Aktörer: Kommunförbundet Stockholms län, kommunerna i länet, Skolverket,  
statliga myndigheter, Länsstyrelsen i Stockholms län (den regionala kompetensplatt
formen), samt civilsamhället.

5. Stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer

Regionens styrkeområden ska ha de bästa förutsättningarna för framstående forskning 
och innovation. För att ligga på topp behöver samspelet mellan akademi, näringsliv och 
offentlig sektor stärkas, samarbetet mellan länen öka, samt god tillgänglighet säkerstäl-
las. Prioriteringen stödjer och kompletterar arbetet inom Innovationskraft Stockholm.

Fokus på:
• gemensamma satsningar på viktiga kluster och stråk (till exempel Hagastaden-Kista-

Uppsala samt Flemingsberg-Södertälje-Strängnäs)
• framsyn kring innehållet i det akademiska landskapet, dess roll och inriktning och 

utmaningar.

Aktörer: Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms län KSL, 
Stockholms Handelskammare, Stockholms läns landsting, de berörda kommunerna i 
länet och i omgivande län, regionala aktörer inom ÖMS, Mälardalsrådet, Stockholm 
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Business Region, akademin (Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholms universitet, Södertörns högskola), samt klusterbildningar och stiftelser 
(Vetenskapsstaden, Flemingsberg Science Foundation, KI Science Park, Kista Science, 
Södertälje Science Park). 

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

Som liten region i ett globalt näringsliv behöver Stockholmsregionen ständigt arbeta för 
att vara en attraktiv plats för etablering, besök och utbyten. Stockholms stad arbetar med 
frågorna via Stockholm Business Region och i samarbete med ett stort antal kommuner 
inom Stockholm Business Alliance. Prioriteringen stödjer arbetet och ger en ännu star-
kare regional samordning.

Fokus på:
• att ytterligare positionera Stockholmsregionen som ett internationellt centrum för 

forskning och huvudkontor, samt som besöksdestination och mötesplats 
• företagens internationalisering och ökad export
• internationell tillgänglighet.

Aktörer: Stockholm Business Region, Stockholm Business Alliance, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Handelskammaren och näringslivet, Stockholms läns landsting,  
kommunerna i länet, ALMI, transportbranschen, kultursektorn, Visita, Connect  
Sweden, samt Stockholm Archipelago. 

7. Öka de eldrivna person- och varutransporterna

Om Stockholmsregionen ska kunna minska de direkta klimatpåverkande utsläppen i 
framtiden måste utsläppen från framför allt transportsektorn minska väsentligt. Ett 
avgörande bidrag blir fordonsflottans omställning till eldrift. Prioriteringen är kopplad 
till den regionala klimatfärdplanen 2050 och en kommande regional godsstrategi.

Fokus på:
• en elektrifiering av främst bilflottan men även av tunga fordon
• en ökning av infrastrukturen för laddstolpar som är kopplade till smarta elnät
• en utveckling och planering för utbyggnad av elvägar
• begränsa risken för teknikinlåsning. 
Aktörer: Kommunerna i länet, energiföretagen, bil och fordonsbranschen, transport
branschen (åkerier, godstrafik), fastighetsägare, Stockholms läns landsting, Läns
styrelsen i Stockholms län, Trafikverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och 
akademin (Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet, 
Södertörns högskola). 

8. Utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor

Det utvecklingsarbete som pågår ger de regionala stadskärnorna goda förutsättningar att 
bli platser för utveckling och innovation som kan intensifiera klimatarbetet. Tät bebyg-
gelse innebär god hushållning med mark, leder till bättre resurs- och energieffektivitet, 
medför en högre kollektivtrafikandel och bättre tillgänglighet. En tät bebyggelsestruktur 
i samspel med ett effektivt kollektivtrafiksystem leder till hög tillgänglighet och ett effek-
tivt transportsystem. Denna utveckling behöver kombineras med ett intensivt arbete för 
att stärka stadsutvecklingen och öka stadskvaliteterna i de regionala stadskärnorna. 
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Fokus på:
• regionala stadskärnor som kan bli testbäddar32 och föredömen i klimatomställningen
• hållbar stadsutveckling för attraktiva stadsmiljöer. 

Aktörer: kommunerna i länet, stat och näringsliv samt fastighetsägare, ALMI, forsk
ningsfinansiärer, VINNOVA, energibolagen, Stockholms läns landsting, Swedish Green 
Building council, City labs och akademin (Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska 
Högskolan, Stockholms universitet, Södertörns högskola). 

Arbetsformer för de regionala prioriteringarna

För att genomföra de regionala prioriteringarna krävs ett starkt gemensamt ansvarsta-
gande och aktivt deltagande från de nyckelaktörer som deltar. Som en grund för besluts-
fattande och överenskommelser behövs samarbete och samplanering. 

En sammankallande aktör får ett särskilt ansvar för att driva arbetet tillsammans med 
de övriga medverkande aktörerna. Ett strukturerat samarbete med fokus på att komma 
till genomförande är centralt. Stockholms läns landstings roll kommer att vara både sam-
mankallande aktör och medverkande. 

Utställningsfasen utnyttjas för att samtala med de föreslagna aktörerna, att identifiera 
eventuella andra aktörer som bör medverka, att nå samsyn och uppslutning bakom vad 
som behöver göras. Konkreta insatser för genomförandet inom respektive regional prio-
ritering formuleras i samverkan med berörda aktörer. 

Stockholms läns landstings övriga regionala strategier

Parallellt med processen att ta fram en ny regional utvecklingsplan pågår ett arbete med 
att ta fram regionala strategier som också utgör en del av genomförandet. De tre strategi-
erna som Stockholms läns landsting arbetar med i samverkan med många aktörer är: en 
landsbygds- och skärgårdsstrategi, en kulturstrategi och en regional klimatfärdplan. 

Exempel på processer som RUFS 2050 samspelar med och är beroende av är Sverige-
förhandlingen om infrastruktur och bostäder och den statliga inriktnings- och åtgärds-
planeringen för det nationella transportsystemet. Samtliga berörda aktörer har ett ömse-
sidigt ansvar men också ett intresse av att samverka. EU:s sammanhållningspolitik efter 
2020 påverkar också RUFS 2050. Utvecklingsarbetet är inte heller begränsat till länet 
utan bedrivs i en större funktionell region där många aktörer i hela östra Mellansverige är 
viktiga för utvecklingen.

32 En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där invånare, företag, offentliga aktörer i samverkan i 
 samverkan kan utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska  
 lösningar.
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Uppföljning och lärande
Uppföljningen av RUFS 2050 utvecklas med utgångspunkt från den upp-
följningsmodell som har använts för RUFS 2010. Den tydligaste skillnaden är  
de mätbara delmålen. 

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning är inte bara redovisning av statistik, utan framför allt analys. Vad betyder 
resultaten? Hur kan de förklaras? Hur analyserar olika aktörer utvecklingen? Och fram-
förallt är det en del i organisationers styr- och ledningsprocess där verksamhet planeras, 
genomförs, utvärderas och leder till ständiga förbättringar.

Uppföljning av hur det går för regionen

• Delmål
• Kompletterande indikatorer

De mätbara delmålen till 2030 med konkreta målnivåer är en central del av uppföljningen. 
De olika delmålen har olika tidsintervall för när nya data finns tillgängliga. Delmålen ska 
redovisas totalt för länet, samt med olika variabler som till exempel kön, ålder, utbild-
ningsnivå, födelseregion och nedbrutet på en lägre geografisk nivå där så är möjligt. 

Utöver uppföljningen av delmålen kan det tillkomma andra indikatorer som syftar till 
att ge en bild av läget i regionen. Dessa bör väljas med utgångspunkt från de utmaningar 
som har identifierats för regionen.

Internationella jämförelser

• Hur presterar regionen i förhållande till andra europeiska regioner?

Internationella jämförelser genomförs med utgångspunkt från de övergripande målen 
och med en uppsättning av europeiska jämförelseregioner. De indikatorer som har 
använts i uppföljningen av RUFS 2010 är i huvudsak aktuella även i fortsättningen.

Samlad konsekvensbedömning – vad har den regionala 
utvecklingsplanen för effekt på hållbarheten?
Uppföljningen av den samlade konsekvensbeskrivningen inordnas i uppföljningen för 
hela planen. Avgränsningen i sak när det gäller miljöfrågorna i den samlade konsekvens-
bedömningen ska ses som en prioritering utifrån den betydande miljöpåverkan som pla-
nen kan förväntas leda till, baserat på de krav som ställs i miljölagstiftningen. De ämnes-
områden som har prioriterats i konsekvensbedömningen av utställningsförslaget och 
som bör följas upp är:
• mark och vatten (med ett speciellt fokus på en storskalig lokalisering av bebyggelse, 

grundvattenfrågor och förhållanden i Mälaren och Saltsjön)
• naturmiljö och grönstruktur
• kulturmiljö (med ett speciellt fokus på påverkan på landskapsskalan, såväl i staden som 

på landsbygden)
• hälsa och befolkning
• klimat
• hushållning med naturresurser och materiella tillgångar.
• Regionala prioriteringar
• Vad gör regionens aktörer? 
• Vilka resultat uppnås?
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Uppföljningen inom de regionala prioriteringarna görs främst genom en kvalitativ upp-
följning av process, aktiviteter och resultat. Inom varje regional prioritering kan aktö-
rerna välja att ta fram indikatorer för en kvantitativ uppföljning, som ett komplement till 
en annan uppföljning. Sannolikt har de medverkande aktörerna egen statistik och upp-
följningar som kan delas. 

Lärande 
Lärdomar från uppföljningen av process och resultat ska ligga till grund för en kontinuer-
lig och systematisk kunskapsutveckling i det regionala utvecklingsarbetet. Det regionala 
samarbetet kring kunskaps- och metodutveckling ska stärkas, vilket inkluderar ett när-
mare samarbete mellan akademi och övriga aktörer. Ett gemensamt lärande är särskilt 
viktigt som en del i arbetet med de regionala prioriteringarna. Lärandet kan också ge vik-
tiga signaler om hinder för storstadsregionens utveckling som måste uppmärksammas.

Exempel på aktiviteter är lärandeseminarier utifrån erfarenheter inom varje regional 
prioritering, den årliga RUFS-konferensen, samt sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvensbedömningar av en enskild eller flera insatser. 



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


