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Svar på samråd om nästa regionala utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen - RUFS 2050                      
(TRN 2016-0047) 

I samband med samrådet gällande nästa regionala utvecklingsplan, RUFS 2050 har 
Stockholms läns landsting (SLL) bett remissinstanserna att ge sin syn på det förslag till 
ny Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS 2050) som har sänts ut för 
samråd. Den regionala utvecklingsplanen ska fungera som en gemensam utgångspunkt 
för aktörerna i regionen. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för 
utvecklingen i regionen. Den ska även ligga till grund för den fysiska planeringen och 
för det regionala tillväxtarbetet. Kommunerna har en central roll i utvecklingen i 
regionen genom bl.a. ansvaret för den lokala fysiska planeringen samt ägande och 
driftansvar för en stor del av den fysiska infrastrukturen. Kommunerna har också en 
stor betydelse för tillväxten i länet t.ex. genom ansvaret för stora delar av 
utbildningsområdet.  

För kommunerna har utformningen av den regionala utvecklingsplanen stor betydelse. 
Förankring och samspelet med kommunerna är också en förutsättning för att planens 
långsiktiga målsättningar ska kunna nås. I egenskap av intresseorganisation för länets 
kommuner lämnar Kommunförbundet Stockholms län (KSL) därför ett remissvar 
gällande samrådsförslaget till ny regional utvecklingsplan.  

KSLs övergripande position är samrådsförslaget har många förtjänster. Förslaget 
fungerar väl som underlag till en fördjupad regional prioriteringsdiskussion. Strävan i 
den fortsatta processen bör därför vara att renodla och tydliggöra de regionala 
prioriteringarna, snarare än att inkludera fler frågeställningar. De synpunkter som 
lämnas i detta svar ska därför ses inspel på områden där arbetet bör fördjupas för att 
den slutliga versionen ska bli både tydlig, mångfacetterad och avspegla regionens 
långsiktiga prioriteringar. 

Disposition 
Inledningsvis ges KSLs övergripande synpunkter på RUFS 2050 som regionalt 
styrdokument och process. Därefter följer specifika synpunkter på nedanstående 
tematiska områden: 

• Tillväxt, näringsliv och utbildning. 
• Sociala dimensioner 
• Samhällsutveckling till följd av digitalisering 
• Den rumsliga strukturen och det storregionala perspektivet 
• Energi och klimat. 
• Infrastruktur och boende.  



 

YTTRANDE UT 
2016-09-22 
KSL/16/0043-2 

 
RUFS 2050 roll och funktion i det regionala utvecklingsarbetet  
En breddad RUFS kräver tydliga regionala prioriteringar 
RUFS 2050 är den i ordningen sjunde regionala utvecklingsplanen. RUFS 2050 skiljer 
sig från tidigare utvecklingsplaner på så sätt att målsättningen även är att inkludera 
sociala dimensioner. Ur kommunernas perspektiv är denna ansats i huvudsak positiv, 
då samhällsbyggande behöver utgå från människan i centrum. Samtidigt gör denna 
ansats att uppgiften att utforma en regional utvecklingsplan mer komplex.  

En grundläggande frågeställning är vad RUFS 2050 ska vara för dokument? I den 
dialog som KSL har fört med företrädare för kommunerna länet ger en samstämd bild 
av RUFS 2050. Kommunerna lyfter fram att RUFS 2050 behöver bli ett dokument som 
tydligt pekar ut en färdriktning och som lägger grunden för en samsyn bland alla 
aktörer om hur dessa vill att Stockholmsregionen ska utvecklas fram till år 2050. 
Utifrån erfarenheterna från RUFS 2010 går det att ifrågasätta om dokumentet i 
praktiken utgör ett gemensamt styrdokument. Ett tydligt exempel på detta är den s.k. 
Sverigeförhandlingen som direkt har förändrat förutsättningarna för den regionala 
fysiska planeringen. I Sverigeförhandlingen har utbyggnaden av den fysiska 
infrastrukturen och bostadsbyggande knutits till varandra i enlighet med en logik som 
inte nödvändigtvis ligger i linje med de målsättningar som den regionala 
utvecklingsplanen har skisserat.  

En annan del i detta är att förhålla sig till de olika målkonflikter som finns. Ett tydligt 
exempel på detta finns inom området klimat och transporter. Å ena sidan är 
övergripande utgångspunkten att regionen år 2050 ska vara utan klimatpåverkande 
utsläpp. Å andra sidan utkastet argumenteras för vikten av att öka regionens 
tillgänglighet genom att öka kapaciteten på Arlanda. I detta ligger en tydlig målkonflikt 
att å ena sidan aktörerna i regionen verka för att ett fossilbränsle-förbrukande 
transportslag ska växa, å andra sidan verka för minskande användning av fossila 
bränslen. Liknade målkonflikter som inte hanteras riskerar göra de regionala 
prioriteringarna otydliga. 

På övergripande nivå anser KSL därför att en allt för allomfattande ansats riskerar att 
leda till otydlighet. Detta samtidigt som de omsesidiga beroenden mellan olika sektorer 
är starka vilket i sin tur driver utvecklingen mot att inkludera fler perspektiv. KSLs syn 
på detta dilemma är att RUFS 2050 skulle tjäna på att avgränsa antalet frågeområden 
som ska omfattas av planen, snarare än att avgränsa sett till antal perspektiv som berörs 
gällande respektive frågeområde. För färre områden bör möjligheterna till mer 
mångfacetterade analyser och klarläggande av samband och insatser öka. I detta ligger 
bl.a. att göra tydliga kopplingar mellan mål och åtgärder.  

KSL anser även att en fördjupad diskussion och analys av konsekvenserna av den 
breddade ansatsen bör föras. Vidare bör en tydlig prioritering göras för att undvika ett 
läge där RUFS 2050 både som plan och dokument blir allt för omfattande. KSL anser 
att det bör övervägas att minska antalet satta mål, därmed potentiella målkonflikter, 
samt tydliggöra hur målen viktas sinsemellan.  

KSLs uppfattning är vidare att RUFS 2050 betydelse skulle kunna stärkas betydligt som 
vägledande dokument om regionen kan enas kring ett antal åtgärder kopplade till RUFS 
2050. Åtgärderna kan i sin tur beslutas i respektive organisation och som därefter kan 
fungera som kontrakt att genomföra åtgärder inom ett utpekat område och göra det 
möjligt att då också besluta om finansiering och huvudmannaskap.  

Tydliggör grunderna för satta mål 
En frågeställning som Stockholms läns landsting önskar synpunkter på från 
remissinsatserna är de mål och delmål som har sats upp i utkastet. KSL kan konstatera 
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att de framstår som att de delmål som har sats upp är utformade så att de ska vara 
mätbara och därmed möjliga att följa upp vilket är positivt.  

En brist är att det saknas tydliga hänvisningar och motiveringar till på vilka grunder 
som målnivåerna i dokumentet har sats. I dokumentet anges att målnivåerna utgår från 
en sammanvägning av regionala och nationella mål och analyser. Detta saknas 
emellertid en tydlighet i hur denna sammanvägning har gått till. För att kunna värdera 
de målnivåerna skulle det vara önskvärt att det i dokumentet redovisas hur 
sammanvägningen har gått till. Vidare är det önskvärt om det tydligt redovisas vilka av 
målen som grundar sig på en regional analys, vilka som är regionalt politiskt förankrade 
sedan tidigare samt vilka av målen som kommer från den nationella nivån.  

En av grundpelarna för hur mål ska utformas är att de är accepterade av de aktörer som 
ska bidra till att målen uppfylls. Utan en tydlig beskrivning av på vilka grunder som 
målen har sats upp är det svårt att utan vidare acceptera dessa som rimliga och 
relevanta för det regionala utvecklingsarbetet i Stockholms län.  

KSLs uppfattning är därför att en översyn av målen med syftet att öka tydligheten i 
bakgrund och motiv till satta mål sker till nästa version av RUFS 2050. 

Processen fram till RUFS 2050 
Stockholms läns landstings Tillväxt- och regionplaneförvaltning (TRF) som har i 
uppdrag att arbeta fram RUFS 2050 har i ett omfattande förarbete genomfört 
konferenser, informationsträffar, workshops och även haft dialog med förträdare för 
enskilda kommuner i syfte att säkerställa att planen får en stark regional förankring.  

KSL är positiv till den process som TRF har drivit för att ta fram samrådsförslaget. En 
iakttagelse är dock att en breddad ansats i planen skulle tjäna på en ytterligare breddad 
ansats även i den regionala dialogen. KSLs intryck är att inom många sakområden som 
utkastet berör, t.ex. kopplat till sociala dimensioner, är RUFS 2050 som styrdokument 
tämligen okänt hos de aktörer som arbetar med dessa frågeställningar.  

Därför föreslår KSL att ytterligare ansträngningar görs för att bredda kretsen av aktörer 
som är delaktiga att utveckla det slutliga dokumentet i syfte att säkerställa den 
regionala förankringen. 

Förslag utvecklingsområden som RUFS 2050 som regionalt styrdokument 
• Fördjupa konsekvensbeskrivningen sett till den breddade ansatsen. Tydliggör 

de prioritering göras för att undvika ett läge där RUFS 2050 både som plan och 
dokument blir allt för omfattande. 

• Tydliggör grunderna för satta mål, och tydliggör vilka som regionalt förankrade 
mål gentemot övriga mål. 

• Tydliggör de regionala prioriteringarna, särskilt till områden där det finns 
målkonflikter.  

• Bredda kretsen av aktörer och professioner som deltar i dialogen om RUFS 
2050 så att den bättre motsvarar dokumentets breddade ansats. 

Tillväxt, näringsliv och kompetensförsörjning 
Tydliggör näringslivets roll och behov kopplat till det regionala tillväxtarbetet 
Regionens fortsatta tillväxt och utveckling är i hög grad beroende på hur konkurrens-
kraftigt näringslivet är i den globala ekonomin. Det är näringslivet som lägger grunden 
för den offentliga världens utveckling genom de inkomster som genereras i företagen. 
Trots detta faktum ges näringslivets förutsättningar, behov och roll förvånansvärt litet 
utrymme i dokumentet. Näringslivet har en stor roll i processen för att de uppsatta 
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målen ska nås. Näringslivets agerande, investeringar och inte minst som arbetsgivare 
har en avgörande roll för regionens utveckling. 

I dokumentet redovisas ett antal förhållningssätt och förutsättningar som avgörande för 
näringslivets utveckling i regionen. Det som saknas i dokumentet är emellertid en 
beskrivning som tydliggör hur näringslivets prioriteringar mellan dessa faktorer ser ut? 
Vidare konstateras att en fördjupad och differentierad analys av hur näringslivet 
påverkas av samrådsförslaget har inte rymts inom den samlade konsekvens-
bedömningen.  

Då näringslivets förutsättningar och utveckling har en så pass långtgående betydelse 
anser KSL att mer kraft bör läggas vid att på förstå och anlysera näringslivets behov och 
RUFS 2050:s eventuella konsekvenser för denna sektor inför ett slutligt förslag. 

RUFS 2050 och kopplingen till forskning och innovationsförmåga  
En av de iakttagelser som görs i RUFS 2050 är att regionen tappar i forsknings-
intensitet inom den privata sektorn samt att resurser inom forskning främst läggs på 
mansdominerade branscher. Det är oroande att regionen tappar i position sett till 
forskningsintensitet. Forskning och innovation har en stark internationell dimension. 
Sverige som nation har en position i den globala ekonomin att bevaka. Ett av de 
centrala styrdokumenten på EU-nivå är den s.k. Europa 2020-strategin. Endast 
kortfattat berörs Europa 2020-strategin i samrådsdokumentet. I detta avsnitt lyfts 
Smart specialisering fram som en grund för regionala prioriteringar i det regionala 
tillväxtarbetet.  

Idag saknas det en smart specialiseringsstrategi för Stockholms län. Tanken med smart 
specialisering är att lägga en grund för prioriteringar och inriktning för det regionala 
tillväxtarbetet. En viktig del handlar om att identifiera vilka områden som en region har 
komparativa fördelar inom näringsliv, akademi och offentlig sektor i förhållande till 
andra regioner i Europa och övriga världen. En av de stora förtjänsterna med att låta 
det regionala tillväxtarbetet utgå från en sådan analys är att det ger en kraftsamling 
bland aktörerna och därmed högre effekt än om de tillgängliga resurserna sprids ut på 
fler men svagare områden. Ansvaret för att initiera detta arbete faller på den 
tillväxtansvariga myndigheten, förnärvarande Länsstyrelsen, men på sikt kan detta 
ansvar hamna på Stockholms landsting. Då landstinget redan idag ansvarar för RUFS 
2050 bör steget inte vara långt till att i samarbete med länsstyrelsen snarast starta 
arbetet med att ta fram en strategi för smart specialisering för Stockholmsregionen där 
företrädare för såväl offentlig sektor, akademi och näringsliv deltar. 

KSLs uppfattning är därför att kopplat till och som ett stöd till det fortsatta arbetet med 
RUFS 2050 bör en smart specialiserings-strategi tas fram för regionen. 

Komptensförsörjning och arbetsmarknad 
Regionens arbetsmarknad är idag, år 2016, både stark och växande. Det finns dock flera 
varningssignaler som bör uppmärksammas ur ett regionalt perspektiv. Det finns flera 
utmaningar kopplade till gäller samspelet mellan utbildningssystemet och regionens 
långsiktiga kompetensförsörjning. Arbetsförmedlingen pekar i de senaste regionala 
arbetsmarkmarknadsprognoserna på att bristen på bostäder, som ger höga prisnivåer, 
är ett tydligt hot gentemot näringslivets och den offentliga sektorns möjligheter att 
attrahera personal.  

Det finns en tydlig trend mot att unga väljer andra inriktningar än det yrkesinriktade 
utbildningarna. Utbudet på vuxenutbildningar i regionen är inte helt i samklang med 
arbetsmarknadens behov. Inflödet av nya invånare till regionen är stort. Historiska data 
pekar visar att för individer som har en utomeuropisk härkomst, som inte kommer hit 
till följd av arbetskraftsinvandring, är vägen till egenförsörjning ofta lång. Det finns i 



 

YTTRANDE UT 
2016-09-22 
KSL/16/0043-2 

 
dag tecken på att arbetsmarknaden blir allt mer tudelad i regionen – där personer med 
utbildning fortsatt har en stark arbetsmarknad, men där allt fler med lågutbildning, 
funktionshinder och eller/utländsk härkomst riskerar att ha svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. 

Antalet elever i Storstockholm som tar en gymnasieexamen inom tre år är 69 procent 
för de nationella programmen. Kommunerna har under lång tid samarbetat i den 
gemensamma gymnasieregionen och regionen står inför stora utmaningar som 
kommunerna försöker lösa inom ramen för detta arbete, bland annat kommer antalet 
elever i gymnasieskolan öka med 20 000 inom den kommande tio års period. Det 
ställer stora krav, bl.a. på stadsplanering i form av nya skollokaler.  

Sammantaget ger dessa signaler om att det i regionen behövs tas fler och mer 
långsiktiga initiativ för att säkerställa både kompetensförsörjning och alla invånares 
möjlighet till egenförsörjning.  

KSLs syn är därför att RUFS 2050 bör utvecklas i syfte att ytterligare förstärka den 
strategiska kopplingen mellan fysisk planering, bostäder och regionens tillväxt och 
kompetensförsörjning. 

Förslag utvecklingsområden som RUFS 2050 som regionalt styrdokument gällande 
tillväxt, näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning 

• Fördjupa analysen av näringslivets behov och konsekvenser av RUFS 2050. 
• Starta processen att ta fram en smart specialiserings-strategi för regionen. 
• Förstärk den strategiska kopplingen mellan fysisk planering, bostäder i 

förhållande till regionens tillväxt och kompetensförsörjning i RUFS 2050. 

RUFS 2050 och de sociala dimensionerna  
KSL ser positivt på de delar som i den kommande RUFS förstärkts inom det sociala 
området Samrådsförslaget har en uttalad ambition att sätta människan i fokus i 
regionens utveckling. Ett stort fokus läggs i övergripande mål och i löpande text på 
jämlikhet, jämställdhet, öppenhet, social sammanhållning och trygghet. Likaså lyfts 
tematiska frågor och förhållningssätt, ett flertal utmaningar kopplat till dessa områden.  

I de delmål (mot 2030) och prioriterade åtgärder (för 2018-2026) som finns angivna 
saknar KSL dock i hög grad delmål/åtgärder för ökad hälsa såväl psykisk som fysisk. 
Detsamma gäller åtgärder kopplade tillinvånarnas delaktighet och inkludering. KSL 
saknar även ett äldre- och barnperspektiv i analysen av olika gruppers behov och 
förutsättningar.  

En djupare analys vore även önskvärt om vad de ökade migrationsströmmarna som 
skett under år 2015 och 2016 innebär i form av möjligheter och utmaningar för den 
offentliga förvaltningen på längre sikt kopplat till bl.a. bostäder, arbete, öppenhet, 
social sammanhållning och trygghet. Lärdomar kan med fördel göras av de kommuner 
som sedan lång tid tagit emot flyktingar och har en hög del utrikesfödda invånare i sin 
kommun. Hur kan vi gemensamt arbeta över kommungränserna och mellan 
myndigheter och ideella organisationer för att stärka sammanhållningen och frigöra 
livchanser? Hur sätter vi upp mål och bygger en stad som möjliggör samarbetet över 
sociala, etniska och religiösa gränser?  

En övergripande målsättning bör vara att ett kliv från samexistens till interkulturalitet. 
Ett exempel kan vara att tydligare fokusera på inflyttningszonerna. Områden som 
präglas av låga inkomster, hög arbetslöshet och svagt näringsliv. Hur prioriteras t.ex. 
placering av stora investeringar? Investeringar som kan spela en stor roll för att öka 
interkulturaliteten, där människor kan mötas och där arbetstillfällen finns. 
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KSL instämmer i konsekvensbedömningen om att en stor utmaning i regionens 
utveckling och för RUFS 2050 är att omsätta höga ambitioner på det sociala området i 
konkreta åtgärder som ger resultat. Vidare vore det önskvärt att koppla andra pågående 
arbetet och befintliga indikatorer/uppföljningar inom kommunerna och hälso- och 
sjukvården gällande fysisk och psykisk hälsa, ungdomsarbetslöshet, inkludering, och 
integration till RUFS 2050. Ett sådant exempel är det Europeiska samarbetet via de 
regionala strukturfonderna som berör flertalet av de utvecklingsområden som 
behandlas i RUFS 

KSLs uppfattning är att både förslaget och konsekvensbeskrivningen utgår från de 
behov och frågeställningar som landstinget pekat ut som relevanta. Samtidigt framhålls 
att den regionala utvecklingsplanen ska visa på regionens samlade vilja och fungera 
som en gemensam plattform för regionens aktörer och för samverkan mellan länen i 
Östra Mellansverige. Detta förutsätter en process där samtliga aktörer får vara med och 
lyfta fram relevanta behov. 

Förslag utvecklingsområden som RUFS 2050 som regionalt styrdokument gällande 
sociala dimensioner: 

• Delmål och åtgärder för psykisk som fysisk hälsa. 
• Förstärkt äldre- och barnperspektiv kopplat till analysen av olika 

befolkningsgruppers behov är. 
• Utveckla det interkultaritet och tydliggör åtgärder för att upp nå detta. 

RUFS och samhällomvandlingen till följd av digitalisering 
I samrådsförlaget beskrivs de utgångspunkter och möjligheter som digitaliseringen ger. 
Det som saknas i dokumentet är perspektiv som tydligare visar på digitaliseringens 
transformerande kraft och varför den är viktig för regionens utveckling och dess 
invånare.  

Digitaliseringen innebär en omvandling av samhället med nya möjligheter för tillväxt 
och hållbarhet. Denna potential är mycket omfattande. Under åren 2006–2013 stod 
informations- och kommunikationsteknik (IKT)-sektorn och IKT-investeringar för 42 
procent av Sveriges produktivitetstillväxt enligt en rapport från Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Tillväxten för Sverige uppskattas också 
kunna öka med cirka 40 procent fram till 2020 drivet av digitalisering. Denna tillväxt 
skulle kunna innebära mer än 200 000 arbetstillfällen för Sverige, med en stor andel av 
dessa i Stockholmsregionen (Digitizing Europe, The Boston Consulting Group 2016 ). 
Digitaliseringens betydelse för tillväxten bör lyftas fram i samrådsförslaget. 

KSL delar bilden av att det är viktigt med en inkluderande utveckling där den digitala 
grundkompetensen når regionens alla invånare. Men vi vill även peka på de stora 
kompetensbehov som regionens arbetsgivare har inom digitaliseringsområdet. 
Stockholmsregionen har goda förutsättningar med många framstående startupföretag 
och etablerade globala bolag inom IKT-branschen. Att säkerställa sektorns 
kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste faktorn för fortsatt regional 
konkurrenskraft och innovationsförmåga. Sektorns fortsatta utveckling förutsätter en 
långsiktigt stabil försörjning av välutbildad arbetskraft. 

Den pågående digitaliseringen innebär också att mängden information som produceras 
och samlas in ökar kraftigt, bland annat genom användningen av sociala medier och 
utvecklingen inom Internet of Things (IoT). I Stockholmsregionen pågår också initiativ 
för den smarta och uppkopplade staden. Denna utveckling är central i framtidens 
digitalisering och KSL saknar dessa perspektiv i samrådsförslaget. Internet of things 
(IoT) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att t.ex. fordon, gods, 
hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor) förses 
med små inbyggda sensorer och processorer. IoT är en viktig del av digitaliseringen av 
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samhället där både saker och människor är ihopkopplade och kan kommunicera och 
rapportera om sin status och omgivning. IoT ger stora möjligheter inom ett stort antal 
områden; miljö, hälsovård, transportsystem, och kan bidra till lösningar inom de 
utmaningar som den ökade urbaniseringen medför. 

En smart stad är en stad som utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att göra livet 
enklare och bättre för invånare, företagare och besökare. Områden som ofta nämns är 
miljö, klimat, samverkan, service, effektivitet och trivsel. En stor andel av dessa 
innovativa tjänster kommer att möjliggöras genom användning av IoT och en väl 
utbyggd digital infrastruktur. Den smarta staden kan utvecklas i regional samverkan 
och skapa möjligheter till en smart region där invånarna har tillgång till personlig 
digital service. 

Ett område som bidrar till utvecklingen av den smarta staden och som även bör lyftas 
fram är den framväxande delningsekonomin. I det sammanhanget talar man oftast om 
olika lösningar för att hyra, dela eller låna saker eller tjänster. Vi ser redan idag hur 
digitaliseringen och internet används för t ex bilpooler, taxitjänster och uthyrning av 
bostäder. Tillsammans med sociala medier och nya innovationer kommer denna 
utveckling möjliggöra nya tjänster och infrastruktur inom såväl privat som offentlig 
sektor.  

Samrådsförslaget beskriver invånarperspektivet och behovet av hög tillgänglighet till de 
tjänster som erbjuds. Vi vill även lyfta fram ”individperspektivet”, med detta avser vi 
den utveckling som gör digital teknik allt mer personlig, mobil och kroppsnära. Redan 
idag använder de flesta mobila lösningar (telefoner, läsplattor och smarta klockor) för 
att få åtkomst till tjänster och information oavsett plats. Idag förväntar sig många 
invånare att ta del av tjänster från privata och offentliga aktörer via mobila enheter. 
Denna utveckling kommer att påverka ett stort antal områden, t.ex. efterfrågan på 
tjänster, resmönster, samt hälso- och sjukvård. 

I den fortsatta framväxten av informationssamhället är det även viktigt att framhålla att 
invånarna ska känna tillit till hanteringen av information. Skyddet av den personliga 
integriteten och tillgången till verksamhetskritisk information är viktig. Men synen på 
personlig integritet är inte statisk och förändras i takt med att nya generationer av 
”digitalt infödda” (digital natives) börjar använda de digitala tjänsterna.  Ny teknik och 
andra omvärldsfaktorer kommer också att påverka invånarnas förhållningssätt till hur 
information hanteras, och hur infrastruktur bör utformas. 

Slutligen instämmer KSL i att en väl utbyggd och fungerade digital infrastruktur ger 
invånarna förutsättningar att ta till sig av digitaliseringens möjligheter. Men vi vill 
komplettera den bilden. En väl utbyggd infrastruktur är en grundläggande förutsättning 
för all digital utveckling. Öppen fiber möjliggör ett stort antal leverantörer och 
tjänsteleverantörer, och fungerar som ett ortssammanbindande nät i stockholms-
regionen. Men för att skapa framtidens digitala tjänster fordras även digital samverkan 
mellan regionens och nationella aktörer. Digital samverkan, interoperabilitet, handlar i 
detta sammanhang om förmåga och möjlighet hos system, organisationer eller 
verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra 
genom att överenskomna regler följs. Ingen aktör har ensam rådighet över 
utvecklingen. Privata och offentliga verksamheter måste samverka.  

I takt med att mer information utbyts mellan olika aktörer kommer också kraven på 
standardiserade dataformat att öka. I det här sammanhanget vill vi lyfta fram Svensk 
geoprocess som ett exempel. Det är ett samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner, 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Lantmäteriet som syftar till att förenkla 
användningen av geodata för så många av samhällets aktörer som möjligt. Genom 
enhetliga datamängder för geodata kan myndighetsutövning bli enklare och effektivare 
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för till exempel planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och 
krisarbete samt infrastrukturbyggande. Det är en utveckling som kommer att få 
betydelse för regionen. 

Förslag utvecklingsområden som RUFS 2050 som regionalt styrdokument gällande den 
digitala utvecklingen: 

• Digitaliseringens betydelse för tillväxten 
• Behovet av kompetensförsörjning för regionens alla arbetsgivare, främst inom 

IKT-branschen 
• Utvecklingen inom IoT (Internet of things) och den smarta och uppkopplade 

staden/regionen 
• Framväxten av delningsekonomin  
• Teknik som är personlig, mobil och kroppsnära 
• Personlig integritet 
• Grundläggande digital infrastruktur  
• Digital samverkan (interoperabilitet) och standardiserat informationsutbyte 

Den rumsliga strukturen och det storregionala perspektivet 
Aktualitetsarbetet som genomförts för RUFS 2010 gav stöd för den rumsliga 
inriktningen i planen och KSL ger stöd för att denna inriktning (strukturbild A) ges 
fortsatt stöd i RUFS 2050. Förslaget med två strukturer riskerar att skapa otydlighet 
och osäkerhet såväl inom som utanför regionen. 

Den rumsliga strukturen är viktig för en hållbar Stockholmsregion med stark tillväxt 
och attraktionskraft. Det är hela regionens uppgift att bidra till denna utveckling där en 
flerkärnig region med starka regionala stadskärnor är viktiga utgångspunkter. I de 
delmål (till år 2030) och prioriterade åtgärder (för år 2018-2026) som finns bör 
förtydliganden göras kopplat till en hållbar och uthållig utveckling av regionen där 
flerkärnighet och starka regionala stadskärnor är viktiga ingredienser. 

Inom ramen för den rumsliga strukturen borde det internationella och nationella 
perspektivet beaktas tydligare i mål och åtgärder. Stockholmsregionen är Sveriges 
ledande tillväxtregion och står för 23 procent av befolkningen, 25 procent av 
sysselsättningen och 33 procent av BNP.  

Till stöd för visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion är det viktigt att 
regionen ser sig i ett större sammanhang där en flerkärnig region med starka regionala 
stadskärnor ger stöd för: 
-det internationella perspektivet och utbytet(t.ex. Arlanda/Märsta)  
-att ytterligare stärka regionen som nationell tillväxtmotor 
-det ömsesidiga utbytet och den gemensamma utvecklingen inom ramen för Östra 
Mellansverige 

Det storregionala perspektivet borde belysas i ett vidare sammanhang i RUFS2050 och 
vad det innebär för Stockholmsregionens utveckling. Viktiga perspektiv som borde 
inkluderas här är konsekvenser av regionsförstoring och funktionalitet, arbetsmarknad- 
och näringslivsutveckling, infrastruktur- och trafikutveckling samt boende. 

Till stöd för en rumslig funktionell struktur i regionen som bygger på flerkärnighet 
borde en tydlig och långsiktig regional strategi kring trafik ingå i RUFS 2050, som bl.a. 
verkar för att stärka de funktionella sambanden mellan de regionala stadskärnorna och 
som även inkluderar noderna. 

Förslag utvecklingsområden som RUFS 2050 som regionalt styrdokument gällande den 
digitala utvecklingen: 

• Utgå från enbart strukturbild A i det fortsatta arbetet med RUFS 2050 
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• Förtydliganden målen hållbar och uthållig utveckling av regionen med särskild 

vikt lagd vid flerkärnighetens betydelse. 
• Inkludera en tydlig och långsiktig regional strategi kring trafik ingå i RUFS 

205o som stödjer såväl flerkärnighet som det storregionala utbytet. 

Energi och klimat, infrastruktur och bostäder 
De målsättningar som satts för bostadsbyggandet i RUFS 2050 ligger i linje med de 
flesta andra myndigheters och organisationers bedömningar. Det vill säga att det finns 
ett stort behov av att bygga mycket och i en takt som motsvarar miljonprogrammets 
dagar. RUFS 2050 beskriver det behov som finns inom samhällsbyggnadsområdet, men 
behöver förstärkas i de strategiska delarna. Det räcker inte med att sätta upp målbilder 
för regionens utmaningar utan också beskriva hur regionen ska nå målen. För det krävs 
att strategiska handlingsplaner tas fram och genomförs inom ett flertal delområden.  

När det gäller infrastruktur behövs en för regionen gemensam trafikstrategi som i hög 
grad tar sikte på regionens geografi år 2050. Den tekniska infrastrukturen behöver även 
den en tydligare strategisk planering. Exempelvis vatten- och avloppsområdet står inför 
massiva investeringar både när det gäller det ofta åsidosatta underhållet av befintliga 
rörledningssystem, men också när det gäller att försörja en stadigt växande region samt 
klimatanpassa anläggningar.  

Stockholms stads målsättning att vara fossilbränslefritt till år 2040 skulle även kunna 
vara ett regionalt mål. Landstingets arbete med att ta fram en Regional klimatfärdplan 
kopplad till RUFS är ett steg i rätt riktning, men för att den på ett avgörande sätt ska 
kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling i det regionala energi- och klimatarbetet 
krävs det att den antas av alla inblandade aktörer och då främst av länets kommuner 
vars sammantagna åttaganden och åtgärder är avgörande för planens genomförande. 

Förslag utvecklingsområden som RUFS 2050 som regionalt styrdokument gällande 
energi och klimat: 

• Stärk RUFS 2050:s koppling till långsiktigt strategisk trafikplanering. 
• Lägg större vikt vid det strategisk planering gällande grundläggande 

infrastruktur såsom avlopp och vattenförsörjning. 
• Överväg hur arbetet den regionala klimatfärdplanen kan ska 

inkludera/komplettera RUFS 2050. 

 

 

Med vänlig hälsning 

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN 

 

 

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Ordförande Förbundsdirektör 
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