
Yttrande över aktualitet och användbarhet - RUFS 2010 

Stockholms läns landsting (SLL) har skickat en remiss för att samla in synpunkter om RUFS 
2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) fortfarande upplevs som aktuell och 
användbar. Remissen är också en start för arbetet med att ta fram en ny regionplan som 
skall gälla efter 2016. 
 
Kommunerna i samarbetsorganet Gästrikerådet har valt att lämna ett gemensamt yttrande.  
Gästrikerådet består av gästrikekommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken samt 
upplandskommunen Älvkarleby. Yttrandet berör främst frågeställningarna ”Finns det delar i 
RUFS 2010 som inte är aktuella?” och ”Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår 
från?” 
 
Målbilden för östra Mellansverige – en rumslig framtidsbild år 2050 - är tänkt att underlätta 
en gemensam diskussion om hur marknaderna för arbete, boende, utbildning och 
företagande kan länkas samman. Gästrikerådet menar att en sådan diskussion blir mer 
nyanserad och ändamålsenlig om faktaunderlaget bygger på en funktionell 
områdesindelning istället för den administrativa länsindelning som använts i RUFS 2010.  
 
Tillsammans utgör medlemskommunerna i 
Gästrikerådet en funktionell region, med 
en gemensam arbets- och 
bostadsmarknad.  
 
Utifrån främst pendlingsmönster, har 
Nutek indelat riket i 72 funktionella 
analysregioner (FA-regioner), där 
Gästrikesrådets kommuner utgör FA-
Gävle.  
 
FA-Gävle är en region med en positiv 
befolkningsutveckling, vilket inte framgår 
av faktaunderlagen/kartorna i RUFS 2010.  
 
Befolkningen i FA-Gävle har ökat med 0,3 
procent per år under den senaste 
tioårsperioden, samtidigt som Gävleborgs 
län minskat i befolkning under 
motsvarande period. 
 
Gävleborgs läns befolkning förväntas även 
minska i framtiden enligt RUFS 2010, 
medan befolkningen i FA-Gävle förväntas 
öka enligt Tillväxtanalys (R 2013:06). 
Motsvarande skillnader finns även inom 
övriga län i östra Mellansverige. 

Figur 1 Befolkningsprognos, årlig procentuell 
förändring 2012-2020, FA-regioner i östra 
Mellansverige 

 

 



Stockholms arbetsmarknadsregion (FA-
Stockholm) omfattar Stockholms och 
Uppsala län (utom Älvkarleby kommun) 
samt de tre kommunerna Strängnäs, 
Gnesta och Trosa i Södermanland.  
 
En växande region med ett diversifierat 
näringsliv som understöds av en ökande 
inpendling från angränsande 
arbetsmarknadsregioner; FA-Eskilstuna, 
FA-Gävle, FA-Nyköping, FA-Västerås, FA-
Örebro och FA-Östergötland.  
 
Under den senaste tioårsperoden svarar 
FA-Gävle för den största procentuella 
ökningen i inpendling till FA-Stockholm av 
ovan nämnda FA-regioner (+32 %). Inte 
heller under den senaste femårsperioden 
har någon av nämnda FA-regionerna en 
större relativ förändring än FA-Gävle (+21 
procent mellan åren 2006 och 2011).  
 
Med 3 331 pendlare svarar FA-Gävle för 
den fjärde största inpendlingen till 
Stockholms arbetsmarknad av de 
angränsande arbetsmarknadsregionerna 
(år 2011). Något som inte framgår av det 
länsbaserade faktaunderlaget i RUFS 2010. 

Figur 2 Procentuell förändring i inpendling till FA-
Stockholm mellan åren 2006 och 2011, FA-regioner 
i östra Mellansverige 

 
 

 
En växande storstadsregion medför ett ökat behov av godstransporter, vilket är sparsamt 
beskrivet i RUFS 2010. Genom FA-Gävle passerar i stort sett alla godstransporter mellan 
norra och södra Sverige på väg och järnväg . FA-Gävle har dessutom betydelsefulla öst-
västliga godsrelationer, på såväl järnvägstråken genom Bergslagen som europavägen Gävle-
Oslo (E16). 
 
Gävle hamn – Sveriges tredje största containerhamn - växer med nya kajer, pirar och 
hanteringsytor. Vidare investeras i nya magasin, järnväg och andra anläggningar för 
godshantering.  Sammanfattat i Mellansveriges logistiknav kommer denna infrastruktur vara 
av avgörande betydelse för storregionens godsförsörjning. 
 
FA-Gävle har historiskt en hög grad av regional specialisering inom stål- och 
metallframställning samt pappers- och pappersvarutillverkning.  Branscher med starka 
varumärken på världsmarknaden, som har fortlöpande behov av kompetensförsörjning. 
Samtidigt ökar inte sysselsättningen inom dessa branscher, utan flertalet nya arbetstillfällen 
skapas inom den privata tjänstesektorn. 
 



Den viktigaste faktorn för en långsiktig 
ekonomisk tillväxt är humankapitalet. 
Utbildningsnivån i Gävleborgs län är bland 
de lägsta i riket. Samtidigt är andelen 
högutbildad befolkning i FA-Gävle i nivå 
med flera till Stockholmsregionen 
angränsande FA-regioner. 
 
En viktig aktör i regionens struktur-
omvandling från industrisamhälle till 
informationssamhälle är Högskolan i Gävle 
(HiG). En högskola som utvecklats 
framgångsrikt, inte minst mätt i ett ökat 
sökandetryck. Endast Malmö högskola har 
fler förstahandssökande än HiG bland 
rikets högskolor enligt Universitets- och 
högskolerådet.  
 
Det innebär att HiG får tacka nej till 51 
procent av behöriga förstahandssökande 
till program. Förutom de ”äldre” 
universiteten, får HiG tacka nej till 
förstahandssökande i högre grad än övriga 
högskolor och ”yngre” universitet.  
 

Figur 3 Procentuell andel av befolkningen 20-64 år 
med minst treårig eftergymnasial utbildning år 
2012, FA-regioner i östra Mellansverige 

 
 

Med ovan nämnda synpunkter vill vi belysa betydelsen av att illustrera statistik och 
framtidsbedömningar utifrån en ändamålsenlig indelning, vilket i sin tur stödjer en 
konstruktiv och effektiv dialog/process. Gästrikerådets medlemmar har en viktig roll i det 
storstadsregionala perspektivet och vill aktivt delta i arbetet med att ta fram en ny 
regionplan som skall gälla efter 2016. 
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