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RUFS 2010. Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fått rubricerat underlag på remiss för att bedöma 

aktualitet och användbarhet av RUFS 2010. Syftet med remissen är att Stockholms läns 

landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län ska erhålla ett underlag för att öka 

användningen och göra genomförandet av RUFS 2010 mer kraftfullt de återstående tre 

åren som planen gäller, samt att ta ett första steg mot framtagandet av en ny regional 

utvecklingsplan.  

Länsstyrelsen hänvisar till Regionförbundets i Sörmlands yttrande, enligt bilaga, men vill 

utöver detta göra följande tillägg utifrån myndighetens uppdrag och verksamhetsinriktning 

när det gäller frågorna 6, 7 och 8: 

 

Fråga 6: Utmaningarnas relevans i RUFS 2010  

Sedan 2010 har befolkningstillväxten varit starkare än RUFS 2010 utgår från. 

Befolkningstillväxten är starkast i Stockholms län men ökar också markant i Södermanland 

som enligt de senaste siffrorna ligger på andra plats i riket när det gäller relativ 

befolkningstillväxt. En stor del av befolkningstillväxten utgörs av nyanlända invandrare. 

Södermanland är det län som i förhållande till sin befolkning under 2000- talet har tagit 

emot flest antal nyanlända invandrare.  

Integration är en förutsättning för hållbar tillväxt och en av våra viktigaste framtids- och 

utvecklingsfrågor i Stockholm-Mälarregionen. En fungerande integration är avgörande för 

att regionen ska klara kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och bidrar i hög grad 

även till näringslivsutvecklingen inom regionen när det gäller t.ex. innovationer och ökade 

möjligheter för företag att utvidga sina internationella marknader. Integration behövs också 

för att undvika utbredningen av rasism och socioekonomisk segregering. Länsstyrelsen ser 

gärna att RUFS 2010 på ett tydligare sätt lyfter frågor kopplade till integration som en 

förutsättning för hållbar tillväxt.  

 

Frågorna 7 och 8: Stockholmsregionens viktigaste utmaningar och omvärldsbild 

Södermanland är en del av den funktionella regionen Stockholm-Mälardalen. För 

regionens framtida utveckling är det viktigt att stärka det strategsiska arbetet som är 

kopplat till en ökad funktionalitet och ett ömsesidigt beroende. Utöver de behov som 

framgår av regionförbundets yttrande föreslår Länsstyrelsen att RUFS 2010 även stärker 

miljö- och klimatfrågan i det fortsatta arbetet. Även om RUFS 2010 främst tar sin 

utgångspunkt i Stockholms län medför genomförandet av planen konsekvenser för värden i 
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angränsande län. Precis som många andra funktionella frågor går inte miljöpåverkan att 

begränsa till länsgränsen. Länsstyrelsen menar därför att det är viktigt att utveckla ett större 

samarbete i hela den funktionella regionen när det gäller strävan efter ett långsiktigt 

hållbart energi- och transportsystem och en ändmålsenlig planering av bostäder och 

verksamheter. Det är också av stor betydelse att regionen tar tillvara och stärker de 

gemensamma värden och resurser som finns våra i kust- och skärgårdsområden, Mälaren, 

och mångfalden i landskapet.  

Länsstyrelsen menar att de regionala utvecklingsaktörerna inom Stockholm-Mälarregionen 

bör komplettera RUFS:en med ett mer systematiskt regionalt program för hela regionen 

eftersom långsiktiga åtgärder i form av bebyggelse, infrastruktur och andra samhälleliga 

lokaliseringar tillsammans med miljöfrågorna ger långsiktiga strukturbetingade 

konsekvenser. Inför nästa RUFS bör det därmed tas ett samlat grepp över den regionala 

planeringen i hela Stockholm-Mälarregionen. 

 

 

 

I ärendet deltog även samhällsbyggnadschef Patrik Nissen och omvärldsanalytiker Peter 

Eklund. 
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