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2013-09-27 

Diarienummer 

LS 1304-0578 

 Till remissinstanserna 

RUFS 2010 – Underlag för att bedöma 
aktualitet och användbarhet 
 

Nu inleds den regionala dialogen om Regional utvecklingsplan 

för Stockholmsregionen, RUFS 2010, dess aktualitet och 

användbarhet. 

 

Landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott beslutade den 

19 september att remittera ”RUFS 2010 – underlag för att bedöma 

aktualitet och användbarhet” under perioden 1 oktober till och med 

den 20 december 2013.  

 

I RUFS 2010 integreras en fysisk regionplan enligt plan- och bygglagen och 

ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) som styrs av förordningen för 

regionalt tillväxtarbete. I Stockholms län leder Stockholms läns landsting 

arbetet med att ta fram regionplanen i egenskap av regionplaneorgan, 

medan Länsstyrelsen ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och det 

regionala utvecklingsprogrammet.  

 

RUFS 2010 har nu fungerat som länets regionplan och regionala 

utvecklingsprogram i tre år. Planens styrka och legitimitet bygger på att 

innehållet upplevs som relevant och aktuellt av regionens aktörer.  

Vi vill därför samla in era synpunkter för att göra genomförandet av 

RUFS 2010 mer kraftfullt fram till 2016, då planen slutar gälla. Genom att 

föra en dialog om aktualitet och användbarhet, och få bättre insikt i 

regionens behov, skapar vi också möjligheter att påbörja programarbetet av 

en ny regionplan. 
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Följande frågor vill vi ha er syn på: 

 Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade 

vilja? 

 Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag 

i ert arbete? 

 Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, 

och hur kan det stärkas ytterligare?  

 Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, 

från ert perspektiv? 

 Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

 Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta?  

 Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 

 Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

 

 

Remissinstanser inbjuds härmed att inkomma med synpunkter. 

Synpunkterna skickas elektroniskt till registrator.lsf@sll.se både i word- och 

pdf-format. Vänligen ange diarienummer LS 1304-0578. 

Synpunkterna ska vara landstinget tillhanda senast 

den 20 december 2013. 

 

Inkomna remissvar kommer att redovisas i en remissammanställning.  

 

 

Bilagor 

Bilaga 1: RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 

Bilaga 2: Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 

Bilaga 3: Sändlista remissinstanser 

 

Mer information om RUFS 2010 och aktualitetsarbetet finns på 

www.tmr.sll.se/rufs2010. Vid frågor om remissen vänligen kontakta 

Jessica Andersson, jessica.m.andersson@sll.se, eller 

Roland Engkvist, roland.engkvist@sll.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Peter Haglund   

Direktör Tillväxt, miljö och regionplanering 

Stockholms läns landsting 


