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en tidning från stockholms läns landsting

Förbättra befolkningens hälsa

Åtgärda kapacitetsbrister

 Minska klimatpåverkan

Ge alla samma livschanser
Få högutbildad arbetskraft till regionen

Öka tryggheten

Tyck till!
Halvtid för RUFS 2010. Det är dags  
att se hur planen står sig i dag.  
Nu är varje verksamhets åsikt viktig.
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Redaktion

 4    Åsikter sökes
	 	 	Det	är	halvtid	för	RUFS	2010.	Hur	

aktuell	och	användbar	är	den	i	dag?	
Det	är	dags	för	aktualitetsarbete	
som	ska	syna	utvecklingsplanen	i	
	sömmarna.

 7  RUFS i det dagliga arbetet
	 	 	Vi	har	pratat	med	tre	personer	som	

använder	sig	av	RUFS	2010	i	sin	
vardag.	Hur	fungerar	det?

 9  Så står sig utmaningarna i dag
	 	 	I	RUFS	2010	beskrivs	sex	utmaningar	

som	Stockholmsregionen	står	inför.	
Nu	låter	vi	regionala	aktörer	och	
forskare	ge	sin	syn	på	deras	relevans.

10 Utmaning 1: ta tag i hälsan nu!

12   Utmaning 2: ”brinnande fråga   
i samhällsdebatten”

13   Utmaning 3: ”arbetet blir aldrig klart”

14   Utmaning 4:  
citylogistik + miljö = sant 

15   Utmaning 5: nytt angreppssätt  
kan ge nya lösningar 

16   Utmaning 6: diskrimineringen  
fortsätter

18  Prat med mening
	 	 	En	strukturerade	dialog	kan	vara	

nyckeln	till	goda	resultat.	Men	det	
är	ett	intrikat	spel	som	det	gäller	att	
man	behärskar.

TEMA: Halvtid RUFS 2010
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NY BilD kommER

Ständig förändring
Vi lever	i	en	högst	föränderlig	värld.	Ett	faktum	som	
inte	minst	gäller	en	storstadsregion	som	vår.	Gläd
jande	framsteg	blandas	med	problematiska	utveck
lingstrender.	1958	antogs	den	första	regionplanen	för	
Stockholmsregionen	och	nu	är	vi	inne	på	den	sjätte.		
			Även	om	vår	regionplan,	RUFS	2010,	gäller	i	tre	
år	till	är	det	angeläget	att	efter	åren	som	gått	sedan	
antagandet	bedöma	dess	aktualitet	för	att	–	där	det	
är	möjligt	och	behövs	–	vässa	genomför	andet.	Vilka	
delar	kan	förbättras,	vad	är	inaktuellt	och	vad	saknas?	
	 	 	 Samtidigt	 behöver	 vi	
också	 ta	 reda	 på	 vad	 re
gionen	behöver	framöver,	
inför	nästa	RUFS.	Det	blir	
viktigt	att	ställa	sig	frågan	
om	 utmaningarna	 och	
strategierna	 i	 RUFS	 fort
farande	är	 lika	relevanta	
som	när	den	antogs	–		eller	
kanske	 ännu	 mer	 nu?	
	 	 	Från	oktober	till	 	december	i	år	pågår	därför	en	
remis	speriod	 där	 vi	 ställer	 frågor	 om	 aktualitet	
och	användbarhet.	För	bästa	resultat	är	det	viktigt	
att	så	många	som	möjligt	deltar	och	ger	sina	svar.		
			Visionen	att	vi	ska	bli	Europas	mest	attraktiva	stor
stadsregion	är	inte	unik,	den	delas	av	flera	storstads
regioner.	Men	ambitionen	är	förstås	att	vi	ska	arbeta	
unikt	starkt	och	samordnat	för	att	nå	visionen	–	och	
där	är	aktualitetsarbetet	av	stor	vikt.	

Välkommen med dina synpunkter!

Peter Haglund
direktör	Tillväxt,	
miljö	och	region
planering	(TMR)

Omslag
Jeppe Wikström 
mediabank.visitstockholm.com 
Produktion
Snick-Snack AB,
www.snick-snack.se
Repro
Snick-Snack AB

Bilder där inget annat nämns 
Colourbox
Tryck
EO Grafiska, Stockholm
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Vilka delar kan 
förbättras, vad är 
inaktuellt och vad 
saknas?
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Är RUFS 2010 aktuell och användbar? Den frågan 
ställde TMR till drygt 300 aktörer i Stockholmsregionen 
i början av oktober. Aktualitetsrapporten bildar 
underlag för att syna utvecklingsplanen i halvtid. 
Text: Ingela Ström

Halvtidsöversikten	har	två	syften,	säger	

Jessica	Andersson,	regionplanerare	och	

projektledare	för	aktualitetsarbetet:	att	

bli	bättre	på	genomförandet	under	de	tre	

år	som	återstår	och	att	påbörja	processen	

för	en	ny	regional	utvecklingsplan.	

–	Hur	ser	man	på	planen?	Använder	

man	den?	Känns	den	aktuell?	Sakfrågor	

kan	naturligtvis	vara	mer	eller	mindre	

aktuella.	Är	vissa	frågor	överspelade		eller	

har	nya	dykt	upp	som	inte	finns	med?	

Planen	kan	också	vara	mer		eller	mindre	

tillgänglig.	Upplevs	den	som	tydlig	och	

användbar?	

Det	 andra	 syftet	 innebär	 att	 blicka	

framåt.	

–	Vi	måste	börja	bygga	nu	så	att	vi	kan	

föra	en	bra	dialog	inför	nästa	plan.	Vissa	

frågor	i	de	här	processerna	tar	så	lång	

tid	och	är	så	detaljerade	att	man	behöver	

sätta	igång	väldigt	tidigt	för	att	nå	må

let	i	tid.	Ett	sådant	exempel	är	kodning	

av	data	för	att	kunna	göra	avancerade	

	modelleringar	och	bygga	 scenarior	 av	

regionens	utveckling.	

STyrkan är eTT BreTT delTagande

Jessica	Andersson	konstaterar	att	styr

kan	 i	 framtagandet	 av	 RUFS	 2010	 var	

ett	brett	deltagande,	och	många	aktörer	

hade	också	en	stor	roll	i	genomförandet.	

Seminarier,	workshops	och	diskussioner	

fördes	då	med	allt	 ifrån	myndigheter,	

kommuner		och	näringsliv	till	intresse

organisationer.	

–	Många	som	var	med	då	har	fått	vår	
förfrågan,	aktualitetsrapporten	har	gått	
ut	till	en	bred	aktörskrets.		Kommunerna	
är	ju	en	nyckelbärare,	och	vissa	aktörers	
röster	måste	vi	ha	med	på	grund	av	deras	
myndig	hetsansvar.	Vad	säger	exempelvis	
de	statliga	verken	om	sina	riksintressen	
och	nationella	anspråk	på	regionen?	

Aktualitetsrapporten	 sammanfattar	
den	omvärldsanalys	som	TMR	tagit	fram	
under	våren.	Här	finns	också	en	SWOT
analys	där	 styrkor	och	svagheter	med	
RUFS	2010	lyfts	fram	grundat	på	en	work
shop	med	länsstyrelsen	och	trafikförvalt
ningen.	Därtill	ställs	ett	antal	konkreta	
frågor	till	remissinstanserna,	allt	för	att	
underlätta	deras	arbete	med	svaren.	

–	Vi	vill	att	alla	remissinstanser	ska	titta		
på	RUFS	2010	utifrån	sitt	perspektiv	för	
att	få	en	så	bred	recension	som	möjligt,	
säger	Peter	Haglund,	direktör	för	TMR.	

Vad	ser	han,	utifrån	sin	erfarenhet	som	
projektledare	vid	framtagandet	av	RUFS	
2010,	som	tydliga	förändringar	sedan	pla
nen	skrevs?	

HALvTid föR RUfS 2010:

1.  Hur använder ni rUFS?
2. Vad är bra med rUFS? 
3.  Vad är mindre bra eller 

dåligt med rUFS? 

Elin Blume
Utvecklingsledare  
Länsstyrelsen

1. vi använder framförallt RUfS 
som kunskapsunderlag för att få en 
regional bild av läget och inriktning 
för kommande utveckling. Med en 
bostadsmarknad som blir alltmer 
 regional är det viktigt med ett regio-
nalt planeringsunderlag.

 2. det är bra med en gemensam 
utvecklingsinriktning för regionen och 
en gemensam målbild för hur länet 
kan växa hållbart. RUfS är också ett 
bra underlag för hur kommunerna och 
andra aktörer kan se sig i relation till 
övriga regionen. Jag arbetar mycket 
utifrån den regionala bedömningen av 
bostadsbehovet och där är det viktigt 
att det finns en regional målbild för 
tillskottet av bostäder.  

3. det är svårt att hitta i dokumentet 
och det blir lätt oöverskådligt när man 
vill ha med mycket. Underlag som till 
exempel befolkningsprognoser och bo-
stadsbyggande blir snabbt inaktuella 
och det är svårt att veta vad nya upp-
drag, handlingsprogram, får för status 
i förhållande till själva RUfS:en. RUP- 
delarna om bland annat den  sociala 
hållbarheten skulle gärna kunna få 
förtydligas. Hur ska vi nå målen? 

Ebba Larsson
Långsiktig planerare, 
Trafikverket

1. Som underlag till den regionala 
cykelplanen.

2. övergripande dokument med hel-
hetsgrepp som är väl förankrat bland 
alla parter i länet.

3. På grund av RUfS stora omfatt-
ning blir också dokumentet aningen 
svår genomträngligt och inget man 
bläddrar i varje dag. Kartorna är bäst. 

FRÅGoR
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–	Tillväxttakten	har	blivit	starkare	än	
vad	vi	räknade	med,	så	där	har	vi	justerat	
upp	befolkningssiffrorna	och	behovet	av	
nya	bostäder.	Men	detta	betyder	inte	att	
planen	i	sig	är	inaktuell.	Det	grundläggan
de	är	ändå	rätt	–	RUFS	är	en	tillväxtplan	
som	visar	hur	vi	kan	hantera	befolknings
tillväxten	på	ett	smart	sätt.		

UppdaTerade Underlag
Ny	kunskap	måste	givetvis	användas,	sä
ger	han	och	nämner	ett	principfall.

–	I	RUFS	2010	anger	vi	hur	nära	vattnet	
man	kan	bygga,	och	hur	djupt	man	får	
grundlägga	med	tanke	på	den	stigande	
havsnivån.	 Där	 har	 SMHI	 tillsammans	
med	länsstyrelsen	tagit	fram	nya	siffror	
som	ger	ett	bättre	underlag	än	vi	hade	till
gång	till	när	regionplanen	togs	fram.	Då	
ska	de	nya	siffrorna	användas,	menar	vi.	

Nya	kunskaper	har	också	utvecklats	
om	 så	 kallade	 ekosystemtjänster;	 de	
tjänster	som	naturens	olika	ekosystem	
och	levande	organismer	tillhanda	håller.	
De	 förser	 regionen	 med	 ekonomiska	
tjänster,	främjar	människans	välmående	
och	är	viktiga	i	samhälls	och	stadsutveck
lingen.	Peter	Haglund	konstaterar	att	det	
är	ett	perspektiv	och	kunskaper	som	ut
vecklats	sedan	RUFS	gjordes.	

–	Precis	som	många	andra	aktörer	har	
även	vi	på	TMR	tagit	fram	underlag	som	är	
relevanta	att	tillämpa	i	den	fortsatta	pla
neringen.	Rapporten	”Ekosystemtjänster		
i	Stockholmsregionen”	kom	i	våras	och	
är	ett	 samarbete	med	Beijerinstitutet,	
Stockholm	Resilience	Centre	och	KTH.		
Rapporten	var	mycket	efterfrågad,	och	
när	det	är	dags	att	göra	en	ny	plan	tror	

jag	att	vi	kan	hämta	viktig	kunskap	ur	
detta	utvecklade	perspektiv.	

I	RUFSsammanhang	är	det	viktigt	att	
ställa		frågan	hur	användbar	planen	är.	I	
vissa	fall	är	svaret	givet	–	i	den	kommuna
la	översiktsplaneringen	är	det	tydligt	att	
man	tar	avstamp	i	den	regionala	plane
ringen.	Men	hur	är	det	på	andra,	mindre	
fysiska	områden?	Står	RUFS	2010	långt	in	
i	bokhyllan	eller	är	det	något	man	använ
der	sig	av?	Svaren	här	kan	ge	konstruktiv	
input	till	hur	nästa	regionala	utvecklings
plan	ska	tas	fram	och	utformas.

VikTigT aTT leVandeHålla
Aktualitetsrapporten	handlar	också	om	
att	hålla	planen	levande	bland	aktörerna	
i	regionen.

–	Hittills	har	vi	fokuserat	på	handlings
program	och	olika	insatser	i	planen,	men	
det	gäller	också	att	hålla	ihop	den	på	en	
samlad	nivå,	säger	Peter	Haglund.	Kanske	
behöver	nya	handlingsprogram	tas	fram,	
eller	aktiviteter	för	att	alla	ska	få	kunskap	
om	inriktningen	i	planen.	Folk	byter	ju	
tjänster,	kommer	och	går.	

Remissinstanserna	har	nu	hösten	på	
sig	 att	 fundera	 utifrån	 de	 frågor	 som	
	aktualitetsrapporten	väcker.	Vid	årsskiftet		
tar	den	grannlaga	uppgiften	vid	att	gå	ige
nom	svaren.	

–	Då	hoppas	vi	ha	fått	input	till	både	
hur	vi	ska	vässa	genomförandet	under	
de	återstående	tre	åren	och	till	den	kom
mande	planen,	säger	Jessica	Andersson.	
Våren	2014	ska	vi	rapportera	RUFS	aktua
litet	till	landstingsfullmäktige.	Då	vill	vi	
gärna	kunna	säga:	”Baserat	på	vad	regio
nens	aktörer	säger	anser	vi	att	…”	l
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RUFS 2010  Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

En unik samhällsplanering  
under utveckling

Under 50 års tid har planering bedrivits på regional 
nivå i Stockholms län. Regional utvecklingsplan  
för Stockholmsregionen (RUFS) 2010 är den sjätte 
regionplanen som har antagits politiskt i länet. 

I RUFS 2001 förenades fysisk planering med regio-
nala utvecklingsfrågor, och där användes för första 
gången benämningen ”regional utvecklingsplan”. 
Det underströk ett bredare perspektiv jämfört med 
tidigare regionplaner. Avsikten med planen var att 
den skulle ligga till grund för ett genomförande och 
på så sätt bidra till regionens utveckling. 

Arbetet med att ta fram RUFS 2010 påbörjades i 
mars 2006. Program- och planarbetet delades in i 
flera steg för att säkerställa den formella planproces-
sen i plan och bygglagen (PBL) samtidigt som mer 
informella aktiviteter planerades. Detta som svar  
på synpunkter från regionens aktörer i aktualitets-
bedömningen och utvärderingen av RUFS 2001. 
Politiker involverades i hög grad i arbetet och flera 
nya arenor för dialog skapades.

Ett stort arbete genomfördes för att ta ett mer 
tvärsektoriellt grepp, framför allt för att bättre  
integrera de sociala, ekonomiska och ekologiska  
frågorna med den fysiska planeringen. RUFS 2010 
är även den första regionplanen som genomgått  
en fullständig miljöbedömning enligt Miljöbalken.
Ett ökat fokus sattes också på genomförandet av  
planen redan i planprocessen. Två år innan planen 
antogs initierades handlingsprogram för att få igång 
arbetet med ett antal prioriterade åtaganden i  
regionen. 

Planen innehåller sammansatta strategier för att 
möta en alltmer komplex och snabbföränderlig 
utveckling i regionen. RUFS 2010 utgår ifrån sex 
utmaningar som regionen stod inför när processen 
startade. Utifrån dessa har mål och strategier  
arbetats fram, som visar vad som ska uppnås och 
hur. På så sätt har en mer traditionell uppdelning i 
sak- och sektorsområden frångåtts.

Den 11 maj 2010 beslutade landstingsfullmäktige  
att godkänna RUFS 2010. Länsstyrelsen beslutade 
den 20 augusti 2010 att fastställa RUFS 2010  
som länets regionala utvecklingsprogram (RUP). 
Den 30 augusti 2010 vann regionplanen laga kraft.

Sedan RUFS 2010 antogs har fokus legat på genomförandet. Nu går arbetet in i två parallella 
faser; att fortsätta och förbättra genomförandet, men också att påbörja arbetet med en  
kommande regional utvecklingsplan.

2010                                                           2013                                                     2016                      2018                      

RUFS 2010 
antaS

Genomförande
Uppföljning
Regionala
samlingskonferenser

Förbättrad 
användning och
effektiviserat
genomförande

Nya förutsättningar
och regionala frågor
bygger den nya regionala
utvecklingsplanen

RUFS 2010
slutar gälla

Ny plan
kan antas

Aktualitetsarbete

1.  Hur använder ni rUFS?
2. Vad är bra med rUFS? 
3.  Vad är mindre bra eller 

dåligt med rUFS? 

Lars Sundblad 
Sigtuna kommun

1. RUfS är ett mycket viktigt underlag 
för vår översiktliga planering i kom-
munen och för vår gemensamma 
fortsatta utveckling i Stockholmsregio-
nen. Bland annat kring arbetet med de 
regionala stadskärnorna, de hand-
lingsområden som tagits fram för 
utvecklingen av en flerkärnig region 
och vår just nu pågående process om 
ny översiktsplan samt ledningssystem 
för hållbar utveckling.

2. Styrkan med RUfS 2010 är framför-
allt den konsensus som finns med 
alla kommuner och andra aktörer i 
regionen kring dess innehåll och att 
RUfS tagits fram i bred dialog och 
dessutom pekar ut handlingsområden 
för fortsatt konkret gemensamt arbete 
kring Stockholmsregionens utveckling.

3. Om det finns någon svaghet med 
RUfS är det kanske alltjämt dess status 
som endast ett rådgivande dokument. 
det är samtidigt en kompromiss som 
vi nog måste leva med.

Elisabeth Blaus Rendahl
Sektionen för byggnads-
planering, Stockholms 
universitet

1. i min roll som utredare för bostäder 
och kollektivtrafik för universitets ut-
veckling så betyder RUfS att det finns 
ett analysmaterial samt en behovsbild 
som redan är vedertagen i regionen.

2. det som är bra med RUfS är att den 
är så förankrad och spridd. det går lätt 
att hänvisa till en analys eller tendens 
som är presenterad i RUfS.

 3. Att siffrorna fort blir inaktuella, och 
att materialet släpar efter. Jag tycker 
inte att det gör så mycket eftersom 
trenden inom mina frågor pekar åt 
samma håll även om de absoluta 
siffrorna har ändrat sig.

FRÅGoR
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Varför uppfinna hjulet igen?	Så	tänkte	
Sollentuna	kommun	när	översiktsplanen	
togs	fram	förra	året,	berättar	Anders	Hall
mén,	planeringschef,	Sollentuna	kom
mun.

–	Vi	hade	ju	ställt	oss	bakom	RUFS	så	
det	kändes	rimligt	att	ta	mål	och	visioner	
från	det	regionala	planet	till	det	kommu
nala.	Vi	plockade	ut	de	åtaganden	som	
berör	fysisk	planering	och	fick	fram	ett	
20tal.	De	bildade	bas	för	vår	konsekvens
beskrivning:	leder	översiktsplanen	till	att	
vi	klarar	de	här	åtagandena	i	Sollentuna?	

När	projektplanen	nyligen	togs	fram	
för	 kommunens	 största	 egna	 projekt,	
	Väsjöstaden	med	3	000	lägenheter,	gjorde	
man	på	samma	sätt.	

–	 Vi	 har	 fem	 politiska	 mål	 som	 vi	
jobbar	och	utvärderar	satsningar	mot	i	
det	löpande	årliga	arbetet.	Men	i	Väsjö

projektet,	som	löper	över	många	år,	har	
vi	i	stället	tagit	åtaganden	ur	RUFS	och	
plockat	ut	de	som	kan	vara	relevanta.			

nära SamarBeTe
Samtidigt	som	Anders	Hallmén	konstate
rar	att	RUFS	i	högsta	grad	är	aktuell	för	
Sollentuna	kommun	så	finns	det	delar	
som	kan	diskuteras	 i	planen.	Men	det	
fanns	det	väl	även	när	den	togs,	säger	
han,	och	nämner	bundenheten	till	Stock
holmsöverenskommelsen.	

–	Många	av	diskussionerna	kring	tun
nelbaneutbyggnad	och	annan	utbyggnad	
av	infrastruktur	som	kommit	under	se
nare	år	borde	kanske	ha	kommit	i	RUFS.		
Men	då	var	man	inte	riktigt	fri	för	den	
diskussionen.		

Sollentuna	har	ett	nära	samarbete	med	
andra	 kommuner.	 Det	 mest	 politiskt	

	formaliserade	är	ABCsamverkan	där	man	
samarbetar	med	alla	kommuner	kring	
ostkustbanan	plus	Vallentuna.	

–	Det	handlar	om	utvecklingen	längs	
stråket	 när	 det	 gäller	 infrastruktur	
och	Arlandafrågor.	Vi	har	varit	en	dri
vande	kraft	för	att	få	Upptåget.	Vi	har	
också	ett	intensivt	bilateralt	samarbete	
med	 	Upplands	 Väsby	 kommun	 kring	
ett	 	gemensamt	 projekt	 vid	 kommun
gränsen.	Och	med	Stockholm,	naturligt
vis,	om	utvecklingen	kring	Helenelund/
Kista.	

På	tjänstemannanivå	sker	samarbeten	
i	olika	konstellationer.	Anders	Hallmén	
nämner	 särskilt	 ett	 benchmarking	
projekt	tillsammans	med	åtta	kommu
ner	norr	och	söder	om	Stockholm	där	det	
diskuteras	stadsbyggnadsfrågor	och	hur	
man	kan	utvecklas	och	lära	av	varandra.	

När	det	gäller	RUFS	konstaterar	han	att	
det	är	ett	tidsdokument	där	man	gör	ett	
slags	utsnitt.	

–	En	viss	tid	dokumenteras	och	sedan	
fortsätter	den	ständiga	förändringen.	Det	
är	klart	att	vissa	saker	ser	annorlunda	ut	
nu	mot	då	den	skrevs.	Men	det	minskar	
inte	värdet.			

Anders Hallmén

anders Hallmén, planeringschef  
Sollentuna kommun:

– Vår översiktsplan bygger på målen i RUFS.

Så används RUFS
Vi har pratat med tre personer som 
använder RUFS i sitt dagliga arbete. 

Text: Ingela Ström
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Carin	Wanbo	samarbetar	med	kommu
nerna	i	deras	översiktsplanering.		

–	 Vi	 ska	 enligt	 plan	 och	 bygglagen	
se	till	att	det	sker	en	mellankommunal	
samordning.	I	en	storstadsregion	handlar	
det	om	olika	regionala	frågor	som	till	ex
empel	bebyggelsestruktur,	infrastruktur,	
grön	struktur	och	tekniska	försörjnings
system.	Så	RUFS	är	mycket	levande	i	vårt	
dagliga	arbete.	Kommunerna	kan	 inte	
bara	ses	var	och	en	för	sig,	i	en	storstads
region	fungerar	man	ihop.	Det	skrev	vi	
väldigt	noggrant	i	vårt	granskningsytt
rande	till	RUFS	2010,	inte	minst	för	att	vi	
ska	ha	det	som	stöd	i	vårt	arbete.

Kommunerna	beaktar	RUFS	väl	i	sina	
översiktplaner,	tycker	hon.	Det	händer	
dock	att	en	kommun	gör	andra	priorite
ringar	än	RUFS	i	vissa	planer.	

–	Ett	exempel	är	vissa	tekniska	försörj

–		Det	är	en	stor	utmaning	att	få	till	den	
kollektivtrafik	som	behövs	i	Stockholms
regionen,	säger	Sara	Bergendorff	på	av
delningen	för	strategisk	utveckling	på	
trafikförvaltningen,	före	detta	SL.	

–	 Om	 man	 betänker	 att	 busslinje	4	
klarar	att	transportera	lika	många	män
niskor	varje	dag	som	hela	SJ:s	trafik	så	
förstår	man	att	det	går	att	göra	väldigt	
mycket	med	busstrafiken.	Men	det	förut
sätter	att	det	finns	god	framkomlighet.	
Där	arbetar	vi	mycket	med	länets	kom
muner.

–	Det	befintliga	spårsystemet	har	klara	
begränsningar.	På	vissa	ställen	får	vi	inte	

Sara Bergendorff

Sara Bergendorff, planeringschef,  
trafikförvaltningen: 

– Målet är att binda ihop de  regionala stadskärnorna.

Carin Wanbo

carin wanbo, arkitekt,  
länsstyrelsen:

– RUFS är levande för oss.

in	fler	tåg.	Och	även	om	en	utbyggnad	
är	beslutad,	så	tar	det	lång	tid	innan	den	
är	klar.	Därför	behöver	vi	främst	arbeta	
för	att	öka	framkomligheten	för	befintlig	
trafik.	

Ett	av	de	stora	målen	är	att	binda	ihop	
de	regionala	stadskärnorna.	Här	är	RUFS	
vägledande,	 liksom	 i	 fråga	 om	 mark
användning	för	projekt	som	studeras	i	
ett	tidigt	skede.	

–	 Vi	 använder	 RUFS	 som	 argument	
för	att	betona	att	det	är	viktigt	med	hög	
bebyggelsetäthet	när	det	gäller	kollek
tivtrafik.	Då	har	vi	större	möjlighet	att	
trafikförsörja	på	bästa	sätt.	

ningsfrågor.	Det	är	svårt	att	lokalisera	nya	
anläggningar	för	exempelvis	fjärrvärme,	
avfall	och	avloppsrening.	De	ska	finnas	
men	ingen	vill	ha	dem.	Vi	försöker	beva
ka	att	det	finns	en	skyddszon	runt	dessa	
anläggningar	även	med	tanke	på	framtida	
behov	av	utbyggnad.	

Hon	tycker	dock	att	det	saknas	stöd	
för	en	del	 frågor	 i	RUFS,	bland	annat	
övergripande	risk	och	sårbarhetsfrågor.	

Carin	 Wanbo	 konstaterar	 att	 be
folkningsutvecklingen	 i	 regionen	 har	
sprungit	ifrån	RUFS	2010.	Förutom	brist	
på	bostäder	leder	det	även	till	brister	i	
infrastruktur	och	kollektivtrafik,	något	
hon	tror	kommer	att	lyftas	fram	nu	när	
planens	aktualitet	synas.	

–	 I	övrigt	är	RUFS	värdefull.	Planen	
hjälper	kommunerna	att	se	sig	som	en	
del	i	en	storstadsregion.	

1.  Hur använder ni rUFS?
2. Vad är bra med rUFS? 
3.  Vad är mindre bra eller 

dåligt med rUFS? 

Lena Nygren
Skärgårdsstiftelsen

1. Skärgårdsstiftelsen använder inte 
RUfS i det dagliga arbete. få åtgärder 
i verksamheten påverkas av eller styrs 
av RUfS. för Skärgårdsstiftelsen är det 
skärgårdspolitiska programmet ett 
mer aktivt dokument.

2. det innebär inte att RUfS är oviktig, 
tvärt om det är ett viktigt och bra över-
gripande verktyg som behövs. 

3. Med en mer långsiktig strategi för 
utvecklingen av Stockholms skärgård 
skulle RUfS kunna få en mer aktiv roll.

Anki Elken, 
Proffice, Public Affairs  
& Head of Public Market

1. i samtal med Proffice samarbets-
partners i nätverket för arbetsgivare 
för mångfald i Stockholmsregionen. vi 
ser att vi kan använda RUfS än mer  i 
den dialogen.

2. Tydlig målsättning att regionen 
ska vara konkurrenskraftig på den 
internationella arenan och vikten av 
att utveckla Stockholmsregionens 
internationella profil. det är en bety-
delsefull målsättning för Proffice som 
arbetar med att attrahera internatio-
nell kompetens till regionen.

3. önskvärt att förstärka utvecklings-
frågorna än mer ur ett arbetsgivar-
perspektiv. Primärt bistår vi gärna 
med perspektiv kring kompetensför-
sörjning-,  mångfalds- och likabehand-
lingsfrågor. vi kan också bistå i frågor 
kopplade till exempelvis utbildning, 
praktikplatser och ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden. vi ser gärna en 
utvecklad målsättning i RUfS rörande 
arbetsgivarnas arbete med socialt 
ansvarstagande och offentliga upp-
handlingar.

FRÅGoR



Fo
to

: S
to

ck
H

o
lm

 B
U

Si
N

ES
S 

RE
G

io
N

/j
Ep

pE
 w

ik
St

Rö
m

när den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen antogs 2010 
hade sex utmaningar arbetats fram. Utmaningarna står i relation till 
visionen att skapa europas mest attraktiva storstadsregion och är centrala 
för de strategier som presenteras i rUFS. men hur står de sig 2013? Här får 
regionala aktörer och forskare ge sin syn.

Utmaning 1: att möjliggöra befolkningstillväxt och sam
tidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa

Utmaning 3:  att öka tryggheten i regionen samtidigt som 
omvärlden upplevs som mer osäker

Utmaning 2:  att vara en liten storstads region och samtidigt 
internationellt ledande

Utmaning 4:  att minska klimatpåverkan och samtidigt ut
veckla en tillgänglighet som möjliggör ekonomisk tillväxt

Utmaning 5:  att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som  
behoven fortsätter att växa 

Utmaning 6:  att öppna regionen och samtidigt minska 
utanförskapet

utmaningar6



10

Text:	Lina Broström

Stockholmsregionen	står	
inför	en	hög	befolkningstill
växt,	men	för	att	vara	en	att
raktiv	storstadsregion	krävs	
att	regionens	miljö	och	invå
narnas	hälsa	förbättras.

–	Att	kunna	erbjuda	en	attraktiv	stads
miljö	kommer	att	vara	oerhört	viktigt	i	
framtiden.	Att	värna	om	befolkningens	
hälsa	och	medellivslängd	skulle	jag	vilja	
stod	mer	i	fokus.	Hälsans	hållbarhet	är	
minst	lika	viktig	som	ekonomisk,	social	
och	miljömässig	hållbarhet,	säger	Tom	
Bellander,	 enhetschef	 på	 centrum	 för	
arbets	och	miljömedicin,	CAMM,	och	
professor	i	miljömedicinsk	epidemiologi	
på	Institutet	för	miljömedicin,	IMM,	vid	
Karolinska	institutet.

IMM	 är	 ett	 nationellt	 expertorgan	
inom	 miljömedicinsk	 riskbedömning.	
Inom	miljömedicin	 tittar	man	på	hur	
miljö	och	levnadsvillkor	påverkar	män
niskans	hälsa.	Tom	Bellander	har	bland	
annat	 forskat	på	Stockholms	 luftföro
reningar	och	sett	en	ökad	risk	för	död	
i	hjärt	infarkt	 förknippad	med	boende	
i	områden	med	höga	halter	luftförore
ningar	från	trafik.	Från	vägtrafik	kommer	
både	avgaser	och	slitagepartiklar	vilka	
kan	orsaka	hälsoproblem.	Till	exempel	

Ta tag   i hälsan nu!
Bli allt fler och må allt 
bättre – en inte helt enkel 
ekvation. Men att växa 
kan skapa möjligheter. 
Huvudsaken är att miljö 
och hälsa får komma in 
i planeringens finrum, 
menar professor Tom 
Bellander.

Tom Bellander

Utmaning 1: att möjliggöra befolkningstillväxt och sam
tidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa
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	planeringsmål.	Då	kommer	vi	att	kunna	
förbättra	befolkningens	hälsa	genom	att	
vara	smarta	när	vi	bygger	nytt,	säger	han	
och	fortsätter:

–	Det	finns	en	lång	rad	konflikter	mel
lan	förtätning	å	ena	sidan	och	miljö	och	
hälsa	å	andra	sidan,	men	i	princip	är	de	
lösbara.	Men	det	kommer	inte	komma	av	
sig	själv,	det	krävs	en	medvetenhet	om	att	
konflikterna	finns	och	en	vilja	att	samar
beta	för	att	lösa	dem.	

Tom	Bellander	påpekar	att	i	planering
en	av	både	samhälle	och	bostadsbyggande	
måste	hälsoaspekter	komma	in	på	många	
ställen.

–	Nybyggen	måste	fungera	för	fram
tidens	klimat.	Och	vi	kan	heller	inte	ha	
bostadsområden	med	för	branta	backar	
om	dubbdäck	inte	ska	användas.	Det	här	
miljö	och	hälsotänket	måste	tränga	ner	
i	hela	processen,	på	väldigt	konkret	nivå.

Något	som	Tom	Bellander	slår	ett	extra	
slag	för	är	de	gröna	kilarna.	De	står	för	
ett	unikt	symbolvärde,	samtidigt	som	de	
kan	hjälpa	till	att	kyla	staden	och	dra	åt	
sig	luftföroreningar.	

–	Att	höja	kvaliteten	på	de	gröna	ki
larna,	tror	jag	skulle	vara	en	enormt	vär
defull	investering	för	attraktivitet	i	fram
tiden.	Det	kan	man	göra	genom	att	göra	
dem	mindre	bullerutsatta	och	ta	bort	bar
riärer.	Det	senare	förbättrar	även	deras	
ekosystem,	vilket	också	är	positivt.	l

Ta tag   i hälsan nu!
skapar	bilars	dubbdäck	ett	grovt	damm	
som	syns	i	luften	och	ett	osynligt	damm	
som	går	ner	i	luftvägarna.

–	Luftföroreningar	förknippas	med	flera	
hälsoeffekter,	både	lokala	i	luft	vägarna	
och	systemeffekter	på	hjärta	och	kärl,	
säger	han.

nya proBlemområden
Buller	är	ett	annat	växande	hälsoproblem	
för	 stadsbefolkningen,	 förklarar	 Tom	
	Bellander.

–	Nya	studier	pekar	tydligt	på	att	stör
ningen	som	buller	skapar	inte	bara	är	en	
komfortfråga,	utan	också	ger	hälsoeffek
ter	som	påverkan	på	hjärta	och	kärl.	En	
teori	är	att	nattsömnen	störs,	vilket	ger	
högre	stressnivåer.

Med	en	allt	större	befolkningsmängd	
kan	detta	bli	ett	tilltagande	problem,	då	
mänsklig	aktivitet	generar	mer	buller,	
till	exempel	i	trafiken.	Fler	människor	
och	klimatförändringar	 innebär	också	
ett	större	tryck	på	regionens	vatten	och	
reningsverk.

Enligt	de	prognoser	som	finns	för	kli
matutveckling	ska	det	regna	mer	och	häf
tigare.	Det	kan	ställa	till	en	del	problem.	
Mycket	regn	överlastar	systemen	som	ska	
ta	hand	om	ytvatten,	vilket	gör	att	dricks
vattenkvaliteten	försämras	–	och	hotet	är	
aktuellt	redan	i	dag.

–	En	studie	från	Göteborg	visar	på	sam
band	mellan	samtal	till	sjukvårdsupplys
ningen	för	mag	och	tarmproblem	och	
regnmängder.	

prioriTera HälSa
Att	fler	människor	genererar	hälso	och	
miljöproblem	står	klart.	Samtidigt	säger	
Tom	Bellander	att	han	ser	hoppfullt	på	
framtiden	–	om	hälsa	blir	ett	prioriterat	
område	i	regionplaneringen.

–	 Jag	 tror	att	vi	kan	expandera	och	
må	 bättre	 om	 hälsa	 tillåts	 vara	 ett	

Det finns en lång rad 
konflikter mellan 
förtätning å ena sidan 
och miljö och hälsa 
å andra sidan, men i 
princip är de lösbara.

Tom Bellander

1.  Hur använder ni rUFS?
2. Vad är bra med rUFS? 
3.  Vad är mindre bra eller 

dåligt med rUFS? 

Cristina Björn
arkitekt,  
Länsstyrelsen

1. Som regionplan ger RUfS be-
slutsunderlag i frågor som kräver 
mellan kommunal samordning i länet 
där länsstyrelsen enligt plan- och 
bygglagen har särskilt ansvar att 
medverka i kommunernas översikts-
planering, samt skyldighet att granska 
kommunernas detaljplaner och vid 
behov överpröva dessa. RUfS används 
kontinuerligt som underlag i Läns-
styrelsens arbete med kommunernas 
översiktsplanering.

 2. RUfS ger en samlad bild av regio-
nens utveckling framöver. Strategin 
att vidareutveckla regionen till tät, 
väl sammanhållen och kollektivtrafik-
anpassad är tydlig. den är framta-
gen i en bred dialog med regionala 
myndigheter och framför allt med 
länets kommuner vilket innebär att 
den utgör en gemensam plattform för 
länets utveckling framöver. flertalet 
kommuner som tagit fram nya över-
siktsplaner senaste åren tar en tydlig 
utgångspunkt i inriktningarna i RUfS 
2010 och denna blir väl förankrad i 
kommuners utvecklingsplanering.

3. Jag upplever RUfS 2010 som ett 
dokument som är mycket om fattande. 
för att följa upp regionplanen i den  
närmare planeringen fungerar av -
snittet Regional struktur utmärkt 
tillsammans med Strategierna. Är det 
möjligt att minska textomfånget och 
samtidigt behålla bakgrundsbeskriv-
ningar? Är det möjligt att dela upp 
dokumentet i tydligare avsnitt? Eller 
kan layouten ses över för att bidra till 
större tydlighet och överblick?

FRÅGoR
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”Brinnande fråga i samhällsdebatten”
Hög kvalitet på utbildning, förhållanden på 
arbetsmarknaden och arbetsvillkor ska skapa 
en attraktiv storstadsregion, enligt RUFS 2010. 
Utmaningen är aktuell även i dag. 

Charlotta Hedberg	
är	docent	och	 lektor	på	
Kulturgeografiska	 insti
tutionen	på	Stockholms	
universitet.	Hon	forskar	
bland	annat	på	 interna

tionell	migration	och	den	regionala	ar
betsmarknaden.

–	Stockholmsregionen	står	fortfarande	
inför	utmaningen	att	erbjuda	goda	förhål
landen	på	arbetsmarknaden,	särskilt	för	
de	som	flyttat	hit	från	utlandet.	Det	är	
enorma	skillnader	mellan	utlands	och	
svenskfödd	befolkning	gällande	syssel
sättning	och	arbetsvillkor,	säger	hon.

Sedan	15	december	2008	har	Sverige	
regler	 för	 arbetskraftsinvandring	 som	
innebär	att	det	är	lättare	för	arbets	givare	

att	rekrytera	arbetskraft	från	tredje	land	
utifrån	 sina	 behov.	 Det	 bidrar	 till	 att	
kunna	tillföra	kvalitet	och	kunskap	till	
regionen,	liksom	RUFS	2010	förespråkar.

ViSS kriTik moT lagen
–	 Lagen	 har	 möjliggjort	 att	 kunna	 få	
bland	annat	högutbildad	arbetskraft	till	
regionen,	till	exempel	itingenjörer.	Men	
den	har	samtidigt	gjort	att	även	andra	
grupper	 som	 restaurangarbetare	 och	
städare	kan	få	arbete	här,	och	grupper	
som	redan	står	utanför	på	den	inhemska	
arbetsmarknaden	får	ännu	mer	konkur
rens	utifrån.	Det	är	en	utmaning	som	är	
väldigt	aktuell.

Lagen	har	också	fått	kritik	från	flera	
fackliga	organisationer	som	menar	att	

den	utnyttjas	av	oseriösa	arbetsgivare	
som	hotar	arbetstagare	från	andra	länder	
med	utvisning	om	de	inte	godtar	låga	lö
ner	och	dåliga	arbetsvillkor.

–	Nya	lagen	har	gjort	att	det	inte	har	
gått	framåt	gällande	arbetsförhållanden.	
Det	har	blivit	lättare	för	arbetsgivare	att	
utnyttja	arbetskraft.	Restaurangarbetare	
som	min	forskargrupp	har	pratat	med	sä
ger	sig	stå	ut	med	nästan	vad	som	helst	
för	ett	permanent	uppehållstillstånd.	Frå
gan	om	att	skapa	goda	arbetsförhållan
den	diskuteras	alltså	i	allra	högsta	grad	
och	måste	vi	fortsätta	göra	det.	

Charlotta	Hedberg	 tycker	att	Stock
holmsregionen	borde	ta	vara	på	migran
ters	resurser	bättre	för	att	höja	kvaliteten	
och	attraktiviteten	i	regionen.	

–	Utlandsföddas	transnationella	kon
takter,	språkkunskaper	och	kunskaper	
om	 andra	 marknader	 kan	 Sverige	 ta	
tillvara	 på	 mer.	 Det	 är	 en	 vinnvinn	
situation.	l

Text:	Lina Broström

Charlotta Hedberg

Utmaning 2:  att vara en liten storstads region och samtidigt internationellt ledande
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”Arbetet blir aldrig klart”
Stockholmsregionen ska bli tryggare för dess 
befolkning. Mycket arbete finns fortfarande att göra. 
Det vittnar nätverket Järva-andan om.

RUFS 2010	 framhåller	
att	en	trygg	region	är	en	
attraktiv	region.	Men	det	
är	stora	skillnader	mellan	
olika	områden	i	regionen.	
Därför	är	målet	att	skapa	

förutsättningar	för	trygghet	för	alla	stock
holmare	–	ett	mål	som	är	långt	ifrån	upp
nått.	Det	menar	Per	Granhällen,	strateg	
inom	säkerhet	och	brottsförebyggande	på	
RinkebyKista	stadsdelsförvaltning	och	en	
av	eldsjälarna	bakom	Järvaandan.

Järvaandan	startades	2009	med	må
let	att	vara	en	plattform	för	att	minska	
brottsligheten	och	öka	tryggheten	för	de	
som	bor,	verkar	och	vistas	i	Husby,	Rin
keby	och	Tensta.

–	Det	är	högst	relevant	att	fortsätta	job
ba	med	dessa	frågor	kontinuerligt.	Med	
en	stor	in	och	utflyttning	finns	alltid	nya	

människor	att	påverka.	Arbetet	blir	aldrig	
klart,	säger	Per	Granhällen.

VikTigT aTT SynaS
Nätverket	arbetar	framför	allt	med	att	
försöka	påverka	situationer	i	området.	
Till	exempel	genom	att	öka	belysning	och	
ta	bort	vegetation	som	skapar	otrygghet.	
De	låter	ofta	medborgare	komma	till	tals	
i	förbättringsåtgärder.

	–	Det	är	jätteviktigt	att	om	man	ställer	
frågor	och	får	svar	från	befolkningen	så	
måste	man	göra	något	åt	det	i	det	verkliga	
livet,	säger	Per	Granhällen	och	påpekar	att	
myndighetsföraktet	är	högst	aktuellt	.

–	Det	är	viktigt	att	polis	och	myndig
heter	syns	ute	i	samhället,	inte	bara	har	
möten	med	varandra,	för	att	fånga	upp	
vilka	frågor	som	är	aktuella	i	samhället.
Centraliseringen	är	ett	problem.l

Text:	Lina Broström

Per Granhällen

Utmaning 3:  att öka tryggheten i regionen samtidigt som 
omvärlden upplevs som mer osäker

1.  Hur använder ni rUFS?
2. Vad är bra med rUFS? 
3.  Vad är mindre bra eller 

dåligt med rUFS? 

Kerstin Olander
Samordnare regionala 
frågor (Kultur SLL)

1. i framtagandet av RUfS var vi 
involverade för att lyfta fram kulturens 
plats i samhällsutvecklingen. idag 
diskuterar vi hur kulturen ska kunna 
vara en stark del i de stadskärnor som 
planeras.

2. Positivt är att samla de olika per-
spektiven på regionens utveckling, där 
kulturen är en viktig faktor för regio-
nens attraktivitet. detta gäller både 
för det stora antal verksamma inom 
kulturbranscherna som för allmän-
heten som deltagare och publik.

3. det saknas en pågående diskussion 
och samverkan mellan politikområde-
na och förvaltningarna under planens 
genomförandetid.

Teo Strömdahl Östberg
Ordförande SSCO

1. framförallt använder vi RUfS som 
ett referensmaterial i vårt påverkans-
arbete, till exempel i form av gedigen 
statistik. 

2. det viktigaste som RUfS bidrar 
med är en tydlig inriktning för hela 
regionen, som alla inblandade aktörer 
kommit överens om. det skapar en   
god plattform för hela regionens 
utveckling.  

3. Även om målen i RUfS redan är 
bra, är det önskvärt att de blir ännu 
skarpare och ännu tydligare. det här är 
framförallt viktigt när det gäller inter-
nationaliserings- och bostadsfrågor.
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Citylogistik + miljö = sant
Arbetet för att minska klimatpåverkan har varit ett 
hett ämne under många år. Men hur viktigt är det för 
Stockholm i dag? ”Det är en väldigt aktuell fråga”, säger 
Teodor Koistinen på Transportgruppen.

–	 Urbaniseringen	 ökar	
konflikter	mellan	klimat,	
tillgänglighet	och	tillväxt.	
Men	 vi	 ser	 inte	 att	 det	
måste	vara	så.	Det	finns	
ingen	 motsättning	 mel

lan	 fungerande	citylogistik	och	bättre	
miljö,	säger	Teodor	Koistinen,	utredare	
och	projektledare	inom	citylogistik	på	
Transportgruppen.

Transportgruppen	är	en	samarbetsor
ganisation	för	arbetsgivar	och	bransch
förbund	inom	transportnäringen,	inklu
sive	motor	och	petroleumbranscherna.	

De	menar	att	det	är	viktigt	att	skilja	på	
privatbilism	och	transporter.

–	Citylogistik	sker	på	ungefär	samma	

premisser	som	kollektivtrafik.	De	går	i	
slingor,	samlastas	och	distribueras	på	det	
effektivaste	sättet,	säger	Teodor	Koistinen.

Han	påpekar	också	att	transportföre
tag	i	regel	är	snabbare	på	att	byta	ut	sina	
fordon	till	miljöfordon	än	privatbilisterna	
är.	Inte	minst	för	att	det	finns	ett	eko
nomiskt	incitament	då	många	kunder	
kräver	gröna	transporter.	Och	då	effek
tiv	körning	är	en	kostnadsfråga	samman
faller	tillväxt	och	miljö	för	företagen.	

SerVice STäller logiSTikkraV
Utmaningen	är	aktuell	–	och	intresset	för	
logistik	och	transporter	växer	regionalt,	
påpekar	Teodor	Koistinen.	För	att	klara	
målen	menar	Transportgruppen	att	re

gionen	måste	skapa	möjligheter	för	trans
porter	när	man	bygger,	för	att	minska	
antalet	personbilar.	Till	 exempel	med	
lastzoner,	terminaler	och	gatuutrymme.

–	Det	är	problematiskt	att	prata	om	att	
ta	bort	all	trafik	och	samtidigt	kunna	ge	
en	fullgod	service.	Om	vi	går	mot	en	mer	
bilfri	region	måste	man	ha	förståelse	för	
att	folk	ska	få	hem	sina	IKEAsängar	på	
annat	sätt	än	med	sin	egen	bil.	

nya leVnadSVanor på gång
Regionbefolkningen	är	dock	redo	att	ändra	
sina	levnadsvanor,	menar	Teodor	Koisti
nen,	och	ger	exempel	på	de	så	kallade	
matkassarna.

–	Om	en	ellastbil	levererar	40	matkas
sar	är	det	40	familjer	som	inte	behöver	
ta	bilen	till	mataffären.	Då	kan	ökade	
transporter	leda	till	minskade	totala	ut
släpp.	Samtidigt	ökar	den	ekonomiska	
tillväxten,	både	för	företag	och	genom	att	
personer	med	högproduktiva	jobb	slipper	
gå	hem	tidigare	för	att	hinna	handla.	l

Teodor Koistinen

Utmaning 4:  att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som 
möjliggör ekonomisk tillväxt

Text:	Lina Broström
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Nytt angreppssätt kan 
öppna för fler lösningar

Befolkningsökningen 
påverkar	transportinfra
strukturen,	 bostadsbe
ståndet	och	utbildnings
systemet.	Men	att	tala	om	
kapacitetsbrist	är	missvis

ande,	menar	Joanna	Dickinson,	utredare	
på	Statens	väg	och	transportforsknings
institut,	VTI,	som	arbetar	med	infrastruk
tur,	trafik	och	transporter.

–	När	man	säger	kapacitetsbrist	i	infra
strukturen	snävar	tanken	direkt	in	på	att	
det	är	kapaciteten	det	är	fel	på.	Man	tän
ker	att	vägar	ska	bli	bredare	och	spåren	
fler.	Men	vi	har	väg	och	kollektivtrafikut
rymme	stora	delar	av	dygnet,	säger	hon.

Hon	tycker	att	användandet	av	ordet	
kapacitetsbrist	ska	problematiseras	och	
i	stället	bör	trängsel	och	tillgänglighet	
användas.	På	så	sätt	kan	man	komma	
till	botten	med	orsakerna	till	problemet	
–	och	hitta	lösningar	som	kan	bli	både	
billigare	och	mer	långvariga.

–	Innan	man	pratar	om	att	utveckla	och	

bygga	ut	infrastruktur	borde	man	titta	på	
om	man	kan	påverka	efterfrågan	på	trans
porter	eller	göra	saker	så	att	det	vi	har	i	
dag	kan	utnyttjas	effektivare,	till	exempel	
med	fler	bussar,	flexibla	arbets	tider	eller	
undvikande	av	externa	lokaliseringar	och	
allt	längre	avstånd	till	service	och	arbete.

ÖnSkar FokUS på kollekTiVTraFik
Liksom	 RUFS	 2010	 framhåller	 VTI	 att	
transportsystemet	 ska	 stödja	en	 fung
erande	arbets	och	bostadsmarknad.	De	
regionala	stadskärnorna	har	en	central	
roll,	men	Joanna	Dickinson	påpekar	att	
tillgängligheten	dem	emellan	brister.

–	Kollektivtrafik	borde	vara	normen.	
Ansatsen	att	mata	de	regionala	kärnorna	
utanför	centrala	Stockholm	med	motorvä
gar	försvårar	skapandet	av	attraktiva	stads
miljöer	i	dessa.	Som	det	är	nu	leder	region
planen	till	ökat	bilresande	och	vi	kommer	
inte	att	nå	utsläppsmålen	till	2030.	

Hon	tycker	att	minskat	bilberoende	ska	
vara	ledorden	för	framtiden.l

Genom att belysa problem från ett håll inskränks 
lösningarna. Det menar Joanna Dickinson, utredare på 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och 
föreslår förändring. 

Joanna Dickinson

Utmaning 5:  att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som  
behoven fortsätter att växa 

Text: Lina Broström

1.  Hur använder ni rUFS?
2. Vad är bra med rUFS? 
3.  Vad är mindre bra eller 

dåligt med rUFS?

Anette Mattsson 
vd filmregion  
Stockholm-Mälardalen

1. dels som en karta på vilken vi kan 
orientera oss. RUfS erbjuder en struk-
tur med visioner, mål och handlings-
planer att relatera till. Samtidigt är 
den en process i vilken vi är delaktiga 
och tillför våra perspektiv på olika sätt, 
så att de kulturella och kreativa nä-
ringarna lyfts till en bra nivå. Och det 
är viktigt. Man kan säga att regionen 
befinner sig på en pedagogisk resa. 
det går inte längre att bara prata väg 
och vatten. det handlar om att höja 
blicken och se att en modern och kon-
kurrenskraftig region idag skapas med 
andra råvaror än vad som var fallet för 
bara ett par decennier sedan. En nyck-
elfråga för en region är hur man kan 
arbeta för att attrahera kreativitet och 
kompetens. vi jobbar med de frågorna 
på regional nivå varje dag. Här har 
också RUfS en viktig roll att spela.

2. RUfS erbjuder en väl strukturerad 
process för att identifiera och arbeta 
med övergripande regionala frågor. 
den generarar och tillgängliggör 
ett imponerande faktaunderlag och 
kunskap. Och den ökar på så vis förstå-
elsen för var regionen befinner sig och 
vart den är på väg, för att parafrasera 
ett populärt Tv-program.

3. Risken med den här typen av ganska 
stora och övergripande processer som 
spänner över flera år är att de blir ab-
strakta och trögrörliga, att de som bor 
i länet tappar kontakten med den och 
vice versa. då är risken stor för att det 
blir en renodlad skrivbordsprodukt.
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diskrimineringen fortsätter – lång  väg kvar att gå
Bojan Bristina, verksamhetsansvarig på 
Antidiskrimineringsbyrån, menar att det är 
nödvändigt att ta till politiskt impopulära metoder   
för att få bukt med den diskriminering som 
fortfarande finns  i samhället. Text: Karin Wandrell

Antidiskriminerings
byrån arbetar	både	proak
tivt,	genom	utbildningar	
för	personal	på	arbetsplat
ser,	skolor,	organisationer	
och	i	kommuner,	och	re

aktivt	med	enskilda	som	upplevt	diskri
minering.

–	Jag	tycker	att	RUFS	är	ett	otroligt	bra	
initiativ,	säger	Bojan	Bristina.	För	20	år	
sedan	ville	ingen	ens	erkänna	att	diskri
minering	existerade.	I	dag	medger	man	
att	det	finns	denna	typ	av	missgynnande,	

både	strukturellt	och	individuellt.	Det	har	
startat	en	debatt	även	om	den	inte	alltid	
har	varit	professionell.

Han	menar	att	diskrimineringen	i	sig	
är	en	samhällsfråga	som	inte	enbart	rör	
de	som	känner	sig	diskriminerade	eller		
de	 som	 eventuellt	 missgynnas	 av	 ett	
	arbete	mot	diskriminering.

–	Jobbar	man	inte	med	detta	skapas	
väldigt	djupa	klyftor	som	yttrar	sig	i	att	
samhällets	väv	luckras	upp	vilket	i	sin	
tur	leder	till	konflikter.	Den	stora	skillna
den	ligger	i	människors	möjligheter	och	

attityder.		Det	finns	en	känsla	av	uppgiven
het	i	de	fattigare	förorterna.	De	unga	ser	
ingen	bra	framtid	för	sig	själva,	de	ser	sig	
inte	på	en	arbetsmarknad	som	fungerar.

FaST i SySTemeT
Problemet	menar	han	ligger	i	att	många	i	
dessa	grupper	tillhör	den	nya	underklass
en.	De	har	dåliga	arbetsmöjligheter	och	
dåligt	avlönade	jobb.	

–	De	blir	föremål	för	olika	arbetsmark
nadsåtgärder	med	diverse	konsulter	som	
tjänar	storkovan	på	deras	olycka.	Det	är	
som	om	de	är	fast	i	ett	system	som	inte	
fungerar	vilket	gör	att	de	blir	bittra	på	
systemet,	säger	Bojan	Bristina.	Det	talas	
mycket	om	eget	ansvar,	men	det	fungerar	
inte	för	människor	som	redan	från	början	
känner	sig	maktlösa.

Det	räcker	inte	bara	att	bekämpa	dis
kriminering	utan	man	måste	också	titta	
på	inkomstskillnader	och	liknande.	Det	

Bojan Bristina

Utmaning 6:  att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet



De unga ser ingen bra 
framtid för sig själva.

Bojan Bristina
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diskrimineringen fortsätter – lång  väg kvar att gå
spelar	ingen	roll	om	man	får	ett	jobb	om	
det	inte	går	att	leva	på	lönen.

–	Hur	ska	man	då	kunna	bilda	familj	
och	bygga	en	framtid?	Det	skapar	också	
misstro.	Det	skulle	behövas	fruktansvärt	
impopulära	politiska	åtgärder	för	att	få	
bukt	med	problemet.	Att	bara	prata	om	
det	 kan	 skapa	 en	 rekyleffekt	 där	 den	
normativa	majoriteten	blir	rädd	för	att	
förlora	sina	fördelar.	

inFÖr kVoTering
Bojan	Bristina	tror	själv	på	att	införa	olika	
typer	av	kvoteringsåtgärder.	Han	menar	
att	kompetensen	finns	därute	bara	man	
väljer	att	se	den.

–	Motargumentet	är	ofta	att	 jag	vill	
bli	anställd	för	att	jag	är	duktig,	men	det	
handlar	om	strukturer	som	är	svåra	att	
bryta.	Vill	man	bekämpa	en	hård	verklig
het	får	man	ta	till	hårda	åtgärder	vilket	
aldrig	är	populärt.	På	samma	sätt	skulle	

skattepolitiken	och	annat	behöva	justeras	
för	att	göra	det	lönsamt	att	ta	även	lägre	
avlönade	arbeten.

Samtidigt	tror	han	att	problemet	kom
mer	att	lösa	sig	självt	tids	nog,	även	utan	
åtgärder,	men	att	det	kommer	att	vara	en	
lång	väg	att	gå.

–	En	ljuspunkt	för	mig	är	att	åka	förbi	
Södertörns	högskola	som	är	väldigt	mång
kulturell.	Att	se	de	här	unga	människorna	
skaffa	sig	en	framtid	som	akademiker	fast	
de	kanske	är	första	generationens	invand
rare	är	jättekul.	Det	ger	mig	en	positiv	
boost	och	känsla	av	att	det	nog	kommer	
att	fungera	i	alla	fall!	l

1.  Hur använder ni rUFS?
2. Vad är bra med rUFS? 
3.  Vad är mindre bra eller 

dåligt med rUFS? 

Emelie Grind
stadsbyggnadsstrateg 
Järfälla kommun

1. vi använder RUfS som 
underlag för kommunens planering. 
RUfS ger viktiga förutsättningar för den 
samlade planeringen i regionen och är 
därmed en viktig förutsättning. Utöver 
fysisk planering ger den en bra bild av 
den samlade regionala viljan i andra 
områden till exempel i sociala frågor 
och tillväxtfrågor.

2. Styrkan i RUfS är långsiktigheten – 
att planen inte byter skepnad utan att 
man har hållit fast vid den grundläg-
gande strukturen från RUfS 2001 till 
RUfS 2010. Uppslutningen i regionen 
bakom den regionala utvecklings-
planen är dess stora styrka. Att det 
kontinuerligt pågår ett utvecklingsar-
bete, till exempel med att ta fram ett 
handlingsprogram för de regionala 
stadskärnorna. Att den bildar en sorts 
ramverk för många andra utvecklings-
frågor.

3. Genomförandekraften i plandoku-
mentet är helt beroende av att alla 
aktörer håller samman och håller 
fast vid planens långsiktighet. det 
känns som den är mer levande bland 
regionens offentliga aktörer än bland 
privata aktörer även om en stor del av 
genomförandet är beroende av att även 
de privata aktörerna ”är med på tåget”.
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Utblick

PRaT
mening

med
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Utblick

För att lyckas	med	det	goda	samtalet	
krävs	struktur,	överenskommelser	och	
ordning,	särskilt	i	lite	svårare	situatio
ner.	Det	är	ingen	slump	att	det	ses	som	
nödvändigt	att	ha	en	ordförande,	talar
ordning,	tidsgränser	etcetera	vid	olika	
typer	av	förhandlingar,	sammanträden	
och	möten.	

Men	låt	oss	ta	det	från	början.	Den	pri
vata	och	professionella	dialogen	skiljer	
sig	åt	på	flera	sätt.	I	ett	psykologsamtal	
till	exempel	är	det	önskvärt	att	psykolo
gen	är	personlig	men	inte	privat	medan	
klienten	förväntas	vara	både		privat	och	
personlig.

–	Det	är	inget	jämlikt,	ömsesidigt	sam
tal	i	den	meningen	utan	båda	deltagarna	
arbetar	enbart	för	den	ena	partens	räk
ning,	säger	Gunnar	Bohman,	leg	psykolog	
och	psykoterapeut	vid	Psykologiska	insti
tutionen,	Stockholms	universitet.

Att	vara	personlig	innebär	att	sätta	ord	
på	känslor,	även	sina	egna,	men	utan	att	
bli	privat.	Det	kan	vara	så	enkelt	som	att	
säga:	Nu	blir	jag	nyfiken	på	det	du	säger!	
Att	det	är	en	dialog	betyder	att	man	har	
en	gemensam	uppgift	och	sedan	växlar	
och	använder	kommunikationen	för	den	
uppgiften.

FrUkTSam eller deSTrUkTiV
Även	i	jobbsamtal	kan	det	vara	bra	att	för
söka	hålla	isär	det	privata	och	det	person
liga.	Sedan	kan	man	självklart	dela	med	
sig	av	egna	erfarenheter,	men	det	primära	
är	saken	–	inte	personen.

–	Du	är	inte	där	för	att	göra	som	du	
vill,	utan	som	du	bör.	Om	det	blir	alltför	
privat	uppstår	en		osäkerhet.	Om	den	ene	
hela	tiden	relaterar	utifrån	till	exempel	
ett	fritidsintresse	uppstår	en	typ	av	kon
traktsbrott.	Det	blir	oklart	om	vi	jobbar	
utifrån	samma	håll	och	sitter	där	i	samma	
syfte.	Som	motpart	kan	man	då	försöka	
förhandla	om	kontraktet	och	tydliggöra	

Nu är det dags för dialog i aktualitetsarbetet. Faktum 
är att vi varje dag pratar med en mängd olika personer 
utan att egentligen reflektera över det. Men en dialog 
är egentligen ett intrikat spel som både kan berika och 
förminska. Text: Karin Wandrell 

vad	mötet	handlar	om,	till	exempel	säga	
att	det	där	låter	jättespännande,	kan	vi	
prata	om	det	sedan	så	kan	vi	fokusera	på	
det	här	nu.	Man	gör	helt	enkelt	en	deal.	

En	dialog	kan	vara	fruktsam,	men	den	
kan	också	vara	destruktiv	och	leda	till	
försämrad	kommunikation	och	minskad	
förståelse.	Gunnar	Bohman	menar	att	det	
behövs	någon	typ	av	”kontrakt”	som	båda	
är	överens	om,	även	om	det	i	allmänhet	
inte	är	utsagt	utan	sker	underförstått.

–	Om	vi	går	in	i	samtalet	med	helt	olika	
förväntningar	och	inte	har	klargjort	detta	
blir	det	antagligen	ett	väldigt	konstigt	
samtal	och	ett	hinder	för	en	fruktbar	dia
log.	Varför	vissa	samtal	gör	att	man	växer	
och	andra	inte	är	något	att	fundera	över,	
men	mycket	handlar	om	komma	i	takt.	

TryggHeT ocH TilliT

En	 fruktsam	 dialog	 kan	 liknas	 vid	 en	
dans.	Men	det	räcker	inte	att	bara	komma	
överens	om	att	dansa	och	vilken	dans,	
det	gäller	också	att	dansa	i	takt.	Lyckas	
vi	med	det	kan	det	till	slut	resultera	i	en	
vacker	vals,	förklarar	Gunnar	Bohman.

	–	Det	är	lite	häftigt	att	vara	med	om.	
Det	här	var	inte	ett	samtal	jag	kunde	ha	
fört	med	mig	själv,	det	var	inte	förutsäg
bart	och	tillsammans	blev	vi	bättre	än	var	
och	en	för	sig.	Ett	plus	ett	blev	tre	istället	
för	två,	säger	Gunnar	Bohman.

mening

Du är inte där för 
att göra som du vill, 
utan som du bör.

Gunnar Bohman



Utblick

Hur	kan	man	då	på	bästa	sätt	förbereda	
sig	för	att	föra	en	fruktbar	dialog?	Trygg
het	och	tillit	spelar	stor	roll	och	där	kom
mer	kontraktet	in.	I	professionella	sam
manhang	talar	man	ofta	om	ramar	för	att	
förstärka	tryggheten	och	det	går	även	att	
använda	i	privata	sammanhang.

Det	kan	till	exempel	handla	om	att	
vara	överens	om	tiden,	hur	länge	samtalet	
ska	vara.	Genom	att	sätta	en	tidsram	ökar	
tryggheten.	Saknas	det	finns	alltid	risken	
att	den	andre	när	som	helst	reser	sig	upp	
och	går.	Man	kan	även	ha	rumsliga	ra
mar,	sätta	sig	i	lugn	och	ro	någonstans	
där	man	får	vara	i	fred	och	inte	blir	störd	
av	telefoner	och	liknande.	

–	Att	ha	klara	roller	är	också	en	slags	
ramfaktor,	säger	Gunnar	Bohman.	Mellan	
psykolog	och	klient	är	det	till	exempel	
väldigt	tydligt	vem	som	äger	vad.	Men	
även	i	arbetssammanhang	är	det	nog	bra	
att	ha	ett	slags	jämlika,	klart	uttalade	rol
ler.	Det	blir	troligen	både	förvirrande	och	
hämmande	för	dialogen	om	någon	un
der	ett	jobbsamtal	plötsligt	blandar	ihop	
	rollen	som	projektledare	med	rollen	som	
privatperson.

praTa om praTeT
Ett	redskap	som	går	att	använda	i	alla	ty
per	av	samtal	är	ett	prat	om	pratet.	Här	
kan	man	gå	upp,	på	en	metanivå,	menar	
Gunnar	Bohman	genom	att	säga:	”När	jag	
pratar	med	dig	så…	När	vi	ska	sätta	oss	
ner	så…”	och	liknande.

–	Det	kan	man	göra	både	innan,	un
der	och	efter	samtalet	vilket	är	en	till
gång.	Genom	att	kommentera	det	som	
sägs	i	samtalet	går	det	att	benämna	det	
som	händer.	”Nu	förstår	jag	inte	vad	du	
menar.	Vi	har	kommit	ifrån	ämnet.	Det	
känns	bra	att	prata	med	dig.”	

Om	det	görs	på	ett	sätt	som	fungerar	
bidrar	och	fördjupas	kontakten,	men	det	
kan	även	göras	på	ett	sätt	som	stör.	Då	
lämnar	man	tanken	på	ett	gemensamt	
intresse	att	utforska	och	förvandlar	istäl
let	samtalet	till	en	kamp,	vilket	kan	ske	
även	om	intentionen	är	att	det	ska	bli	en	
konstruktiv	dialog.

–	Förhoppningsvis	finns	det	en	över
enskommelse	och	då	går	det	att	återupp
rätta	och	betona	kontraktet	för	att	bryta	
dödläget:	”Det	här	var	inte	vad	vi	kom	
överens	om”,	säger	Gunnar	Bohman.	Ett	
annat	sätt	att	få	tillbaka	gemenskapen	
är	att	kommentera	det	som	händer:	”Nu	
blev	du	väldigt	arg.	Det	låter	som	om	jag	
har	gjort	något	som	stör	dig.”	

TVå Typer aV SamTal
Grovt	sett	kan	man	säga	att	det	finns	två	
typer	av	 samtal;	det	dyadiska	och	det	
triadiska.	Ett	dyadiskt	samtal	består	av	
två	punkter	 som	tillhör	antingen	den	
ena	eller	andra	parten.	Är	man	då	inte	
överens	blir	det	den	enes	eller	andres	fel.	
Resultatet	blir	att	man	hela	tiden	skjuter	
någonting	emellan	sig	i	en	kamp.

Osynliggörande/ ”Silent treatment”
ignorera oppositionella personer genom 
att tysta eller marginalisera dem. Att inte 
lyssna på vad den andre har att säga. den 
som inte syns tappar sin drivkraft och kän-
ner sig mindre värd, oviktig och betydelselös.

Undanhållande av information
Undanhålla väsentlig information, till 
 exempel inför ett möte eller beslut. 

Dubbel bestraffning
Att försätta någon i en situation där person-
en nervärderas eller straffas oavsett vilket 
handlingsalternativ den väljer, vilket ger en 
känsla av maktlöshet. 

Tillmötesgående motstånd
Uttrycker förståelse och lovar att åter-
komma/agera i frågan vilket sedan  
aldrig görs. 

Ospecificerad kritik
Att kritisera någon/något utan att säga 
varför/vad/hur. 

Påförande av skam och skuld
Antyda att det någon utsätts för är deras 
eget fel. Ofta sker det i kombination med 
förlöjligande och dubbel bestraffning. 
 Används ofta mot personer som ställer  
krav och obekväma frågor. 

vanliga härskartekniker
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Utblick

Det	 triadiska	 samtalet	består	av	 tre	
punkter	vilket	gör	att	vi	kan	samarbeta	
mot	en	tredje	gemensam	uppgift.	

–	Då	blir	det	du	och	jag	mot	det	där.	
När	det	sker	ett	rambrott	eller	agerande	
som	gör	att	samtalet	blir	dyadiskt	kan	
man	försöka	återupprätta	det	triadiska.	
Sedan	är	det	inte	säkert	att	det	fungerar	
just	då,	men	kanske	går	det	att	prata	om	
det	som	hände	nästa	gång.	Mycket	hand
lar	om	rätt	tajming	också.

En	fruktbar	dialog	kan	leda	till	ny	kun
skap	i	vid	bemärkelse,	nya	erfarenheter	
som	kanske	är	mer	emotionella	än	intel
lektuella	vilket	till	exempel	är	tanken	
bakom	det	terapeutiska	samtalet.

–	Sedan	finns	det	en	avart	och	det	är	
när	man	säger	att	det	är	bra	att	prata	av	
sig	som	om	själva	pratandet	respektive	
passivt	lyssnande	i	sig	skulle	vara	tillräck
ligt.	Så	är	det	inte.	Det	är	inte	nödvändigt	
att	vara	så	verbalt	aktiv	men	man	ska	all
tid	vara	aktivt	lyssnande,	visa	att	man	för
står,	fångar	upp	det	som	sägs	och	är	med.

STändigT VäxelSpel

Ett	empatiskt	lyssnande	innebär	att	man	
temporärt	identifierar	sig	med	den	andre	
samtidigt	som	man	inte	stannar	där	utan	
kliver	ur	och	försöker	bilda	sig	en	upp
fattning	om	vad	det	handlar	om.	På	så	sätt	
blir	det	ett	slags	växelspel	mellan	närhet	
och	distans.	

–	Att	lyssna	är	naturligtvis	en	konst.	
Särskilt	om	det	är	något	man	inte	vill	
höra,	 säger	Gunnar	Bohman.	Då	finns	
det	en	risk	att	man	stänger	av	eller	börjar	
styra	det	som	sägs	på	ett	sätt	som	passar	
en	själv	bättre.	Man	ger	inte	den	andre	

utrymme,	kommer	kanske	med	råd,	stöd	
och	förslag	som	hindrar	och	bromsar	mot
parten	så	att	den	inte	får	den	plats	den	
behöver.	Det	tror	jag	är	mycket	vanligt.		

kVäVande Tekniker
Så	kallade	härskartekniker	används	för	
att	påverka	och	manipulera	sin	omgiv
ning	på	olika	sätt.	De	är	ofta	subtila	och	
svåra	 att	komma	åt	och	kan	yttra	 sig	
på	olika	sätt	som	till	exempel	osynlig
görande,	förlöjligande,	undanhållande	av	
information,	tillmötesgående	motstånd	
och	ospecificerad	kritik.	

Det	 finns	 alltid	 en	 maktfördelning	
och	kraften	i	härskartekniker	ligger	just	
i	att	de	inte	sker	öppet.	De	kan	vara	in
bjudande	och	förföriska	vilket	leder	till	
att	motparten	hamnar	i	underläge	och	
sätter	sig	i	skuld,	men	kan	också	handla	
om	tolkningsföreträde.	Att	någon	tar	sig	
rätten	att	avgöra	vad	som	räknas	som	
ovidkommande	frågor,	vad	som	är	vik
tigt	i	sammanhanget.	Resultatet	blir	att	
dialogen	kvävs.	

–	 Bra	 professionella	 samtal	
handlar	om	att	ha	respekt	för	
sig	själv,	uppgiften	och	för	
den	andre.	Om	man	inte	
respekterar	sig	själv,	var
för	 ska	 då	 andra	 göra	
det	och	vice	versa.	Det	
finns	 inga	 generella	
regler	 för	 att	 skapa	en	
bra	 dialog	 men	 det	 är	
alltid	 värt	 att	 prova	 sig	
fram	och	på	så	sätt	försöka	
dyrka	 upp	 situationen,	 säger	
Gunnar	Bohman.	l

Att lyssna är 
naturligtvis en 
konst. Särskilt om 
det är något man 
inte vill höra.

Gunnar Bohman
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2013 – 7 Miljöredovisning 2012
2013 – 6  Slutrapport – Handlingsprogram 

för energi och klimat
2013 – 4  Barnfamiljers flyttningar kring 

sekelskiftet 2000, demografisk 
rapport

2013 – 4  Stockholmsregionens regionala 
stadskärnor

2013 – 3  demografiska prognoser för 
kommunerna i Stockholms län 
2012–2045, demografisk rapport

2013 – 3  Ekosystemtjänster i  
Stockholmsregionen

2013 – 2   Barn och unga och deras familjer 
i Stockholms län år 2011/2012  
– demografisk rapport

2013 – 2   Regionala stadskärnor i 
 Stockholmsregionen

2013 – 1 Befolkningsutvecklingen 2012  
 – demografisk rapport
2013 – 1  Handlingsprogram  

Regionala stadskärnor
info 2013 – 1  Regional cores – A prerequisite for 

a growing Stockholm region
2012 – 5   När, vad och hur? Svaga samband 

i Stockholms regionens gröna kilar
2012 – 4  Att utveckla kvällslivet i regionala 

stadskärnor
2012 – 3  Handlingsprogram 

 Kunskapsregion Stockholm 
– Att tillgodose behovet av 
högutbildad  arbetskraft

info 2012 – 1  Befolkning, sysselsättning och in-
komster i Stockholms län år 2050

2012 – 1   Befolkning, sysselsättning och 
inkomster i östra  Mellansverige

2011 – 5   Använd kompetensen! Om 
mångfaldsorientering på arbets-
marknaden i Stockholmsregionen

2011 – 4  Tätare regionala stadskärnor
info 2011 – 3  värdering av stadskvaliteter i 

Stockholmsregionen
2011 – 3  Stads utbredning och  

regionala stadskärnor
2011 – 2  förtätning och utglesning i 

 Stockholmsregionen 1940–2005
2011 – 1 Kvällsekonomi 
2010 – 7 Eftervalsundersökning
2010 – 6  Män och kvinnor i  

utbildning och arbete
2010 – 5 RUfS 2010 
2010 – 4 Skärgårdspolitiskt program
2010 – 3  Regionala skillnader i  

boendeförhållanden
2010 – 2  Mötesplatser i Stockholms- 

regionen

rapporter från 2010 till 2013: 

Kilanalys
Vallentuna kommun får ett bidrag 
på 200 000 kronor från landstinget 
genom tillväxt och regionplane
ringsutskottet för samordning av 
mellankommunala värden i angarn
Bogesundskilarna för bland annat 
ekosystemtjänster, biologisk mångfald, 
tillgänglighet, rekreation, kulturmiljö 
och barriäreffekter. 

Vallentuna bedriver sedan 2010 
tillsammans med täby, österåker och 

Vaxholm ett samarbetsprojekt med 
ideella organisationer, länsstyrelsen, 
universitet och högskolor. 

projektet ska genomföras i fyra steg: 
inventering och sammanställning av 
kunskap, kompletteringar från GiS
kartor, utredning av vilka landskaps
karaktärer som är typiska för kilarna. 
Det samlade materialet ska utmynna i 
en rapport och framtagande av ett GiS
skikt med utvalda markerade värden.  

”Stockholms läns landstings tillväxt och regionplaneringsutskott, tRU, och miljö 
och skärgårdsberedningen, mSB, bevakar systematiskt utvecklingen i regionen 
och omvärlden. Utskottet och beredningen tar initiativ i strukturfrågor i Stock
holms län och mälarregionen. Utskottet har nio ledamöter och nio ersättare och 
sammanträder cirka åtta gånger per år. Beredningen har nio ledamöter och sam
manträder cirka tio gånger per år. på www.sll.se finns kallelser och handlingar 
kopplade till utskottets och beredningens arbete. i tmR:s rapportserie presente
ras kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar, analyser och rekommendationer 
för regionens utveckling.  på www.tmr.sll.se/publikationer finns möjlighet att 
ladda hem digitala versioner och beställa en rapport.” 
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översiktsplanen bygger vidare på planen 
från 2002 och har 2030 som tidshorisont. 
Den utgår från följande sju utvecklings
strategier: 

1. En attraktiv och socialt hållbar miljö
2.  Utveckla Arlanda-Märsta till regional 

stadskärna och stärk centrum- och  
kollektivtrafiknoder

3.  Skapa ett tillgängligare, effektivare och 
mer hållbart transportsystem

4. Nya bostäder och verksamhetsområden
5. Hållbart byggande
6. Planera för god ekologisk uthållighet
7.  Utveckla landsbygden och motverka 

utspridd bebyggelse
 

Närheten till både Stockholm och Uppsala 
samt arlanda flygplats är avgörande. 
översiktsplanen ligger i linje med RUFS 
2010 enligt landstinget genom tillväxt 
och regionplaneringsutskottet. Särskilt 
uppmärksammas utvecklingen av arlan
damärstastadskärnan i förslaget som 
betydelsefull ur regionalt perspektiv. Det 
bostadstillskott på 400 lägenheter per år 
som anges stämmer med landstingets 
redovisning av regeringens bostadsupp
drag. 

Svaga samband i grönstrukturen skulle 
kunna göras tydligare i planen. tillväxt 
och regionplaneringsutskottet stöder 
förhållningssättet att naturens betydelse 

för ekosystemtjänster framhålls och att 
värderingen av dem är nödvändig i kom
munens planering. 
(MP) lämnade ett särskilt uttalande

Yttrande över samrådsförslag  
till Sigtunas öp 2014 

till medfinansiering för en hamnut
byggnad får Bromskärs hamnfören
ing i Blidö, Norrtälje kommun efter 
beslut i tillväxt och regionplane
ringsutskottet, 750 000 kronor från 
landstinget. Hamnen har brottats 
med problem i och med att wÅaB:s 
turbåtslinje, lastfärjor och de bo
f astas medelstora båtar skapat 
trängsel. 
(S) lämnade ett särskilt uttalande 
(MP) lämnade ett särskilt uttalande

Utbyggnad  
av hamn
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Avsändare:
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Sista sidan

sällan.	Det	beror	helt	på	vilka	frågor	man	
arbetar	med.

Hur ser ni på och arbetar med RUFS aktualitet 
utifrån ett RUP-perspektiv? 
–	Det	är	viktig	kunskap	som	kommer	
fram	i	den	genomlysning	som	görs.	Vi	
kommer	naturligtvis	att	använda	oss	av	
denna	kunskap	i	vårt	arbete	framöver.	
	
Vad tycker ni är bra med RUFS?
–	Det	som	är	bra	med	RUP/RUFS	är	både	
processen	och	dokumentet;	att	den	före
gås	av	en	omfattande	process	och	dialog	
som	ger	förutsättningar	för	en	gedigen	
grund	 och	 bidrar	 till	 samsyn	 och	 att	
	dokumentet	beskriver	fysisk	planering,	
tillväxt	och	sambanden	däremellan.

Vad tycker ni är mindre bra eller dåligt med 
RUFS?
–	RUFS	innebär	en	omfattande	process	
där	alla	aktörer	involveras	och	där	kom
munerna	är	mycket	viktiga.	Processer	
i	den	omfattning	som	RUFS	innebär	är	
angelägna	och	de	måste	få	ta	tid	för	att	

RUFS är också vårt regionala utvecklingspro-
gram (RUP) som Länsstyrelsen ansvarar för. 
Vad innebär det för er att RUP också är en 
regionplan? 
–	 Att	 det	 tydligt	 visar	 att	 den	 fysiska	
planeringen	 och	 tillväxt	 är	 beroende	
av	varandra.	Det	 är	 viktigt	 att	 visa	på	
sambanden.	RUP/RUFS	är	grunden	och	
utgångspunkten	 för	 tillväxtuppraget.	
Länsstyrelsen	har	ytterligare	konkretise
rat	RUP	(på	uppdrag	av	regeringen	inför	
kommande	strukturfondsperiod)	genom	
att	–	i	bred	regional	dialog	–	identifiera	
regionens	fem	viktigaste	utmaningar	för	
fortsatt	tillväxt	och	utveckling:	bostäder,	
infrastruktur,	klimat	&	energi,	 arbets
marknad	&	kompetensförsörjning	och	
innovationskraft.	Länsstyrelsens	strate
giska	inriktning	utgår	från	dessa	utma
ningar	och	sam	banden	dem	emellan.

Hur använder ni på Länsstyrelsen RUFS? 
–	RUP/RUFS	finns	med	inom	alla	Länsstyr
elsens	ansvarsområden.	Användningen	
varierar	efter	behov.	Vissa	medarbetare	
använder	RUFS	dagligen,	andra	allt	mer	

”Processer måste få ta tid”  
Fem frågor till Karina Uddén, enhetschef för enheten  
för näringslivsutveckling på Länsstyrelsen Stockholm:

få	ett	lyckat	resultat.	En	väl	genomförd	
process	å	andra	sidan	ger	viktig	kunskap	
och	kan	bidra	till	en	samsyn	kring	regio
nens	utvecklingsfrågor.l

Text:	Karin Wandrell 
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