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Remissvar RUFS 2010 – yttrande över aktualitet och användbarhet 

Dnr: 1304-0578 

   

Inledning 

En regional utvecklingsplan har ett stort inflytande över medborgarnas 

välfärd och liv. Stockholms län har dessutom ett mycket stort påverkansfält 

på sina regionala grannar. Samhällsplanering, oavsett geografisk nivå, bör 

grunda sig i den bästa tillgängliga kunskap som finns att tillgå. 

Innehållet i en regionplan är till skillnad från en översiktsplan inte 

lagreglerat, utan regionplaneorganet själv bestämmer vilka frågor och vilka 

områden regionplanen ska behandla. Planen kan, i den mån det har 

betydelse för regionen, ange grunddragen för användningen av mark- och 

vattenområden samt riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och 

byggnadsverk. (Plan- och bygglag (2010:900) 7:6). 

 

Vi ser positivt på att bjudas in att lämna Regionförbundet Örebros 

synpunkter i bedömning av Stockholmsregionens utvecklingsplan och dess 

aktualitet. Vårt remissvar fokuserar på de områden och frågeställningar som 

har, eller enligt vår mening bör ha, ett storregionalt perspektiv. 

Sammanfattning 

 RUFS 2010 är ett viktigt sammanhållande och grundläggande 

planeringsdokument som berör såväl vårt gemensamma storregionala 

arbete som Örebroregionens eget. 

 Ett livskraftigt och innovativt arbetsliv inom och utanför storregionen 

kommer att kräva samverkan kring kompetensförsörjning och 

kompetensförstärkning på andra sätt än idag.  

 Gemensamma ansträngningar för att binda samman större geografiska 

områden genom kollektivtrafik och bostadsförsörjning blir allt viktigare 

i den ihållande urbaniseringsvågen.  

 Stockholmsregionens betydelse för utveckling av de nationella 

transportsystemen, i synnerhet kopplingar till stråken Göteborg och 

Oslo via Örebro län går inte att nog betona.  

 Stockholmsregionens utvecklingsplan bör genomsyras av ett 

förhållningssätt som stärker vårt gemensamma ekologiska systems 

http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Regionplanering/Att-arbeta-med-regionplan/
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långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutveckling globalt 

(resiliens). 

 

Därigenom blir Stockholmsregionens strategiska arbete också 

förutsättningarna för hur andra delar av nationen kan utvecklas, leva 

och verka. 

Synpunkter steg för steg 

 Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlande 

vilja? 

Som utomstående län är det svårt att ha full insikt i om dokumentets 

vision och mål uttrycker Stockholmsregionens samlande vilja. Inom 

många områden krävs dock länsöverskridande samsyn och 

gemensamma kraftsamlingar för att nå effekter för en hållbar 

samhällsutveckling och ett gott liv för medborgarna. De fyra 

målformuleringarna är därmed också relevanta för Örebroregionen. Vår 

uppfattning blir därför att den vision och de mål som uttrycks i RUFS 

2010 fortfarande är relevanta. 

 

Visionens övergripande formulering bör kunna ges en mer kvalitativ 

prägel genom att ändra ordvalet från mer till bättre. 

 

 Hur använder vi RUFS 2010 och på vilket sätt får planen 

genomslag i vårt arbete? 

I Örebroregionens utvecklingsstrategi beskrivs förhållandet till 

Stockholmsregionen i två viktiga punkter: 

- Örebroregionen ska ha en tydlig roll som ett starkt yttre ben i 

Stockholmsregionen. 

- År 2015 beskrivs Örebroregionen som viktig för Stockholms 

regionala utvecklingsplan eller motsvarande. 

Andra tydliga ambitioner i RUS uttrycks i etappmål om 

kommunikationer med omvärlden: 

- Kollektivtrafiken längs stråken till och från Stockholm, Göteborg 

och Oslo har hög turtäthet och är lätta att utnyttja. 

- År 2015 har restiderna till Stockholm, Göteborg och Oslo 

förkortats. 

 

De mål och strategier som rör storregionala frågor är av stor vikt för 

våra egna målsättningar och planeringsförutsättningar inom flera 

områden. T ex användes RUFS 2010 i samband med framtagandet av 

Örebroregionens egen utvecklingsstrategi 2010 (RUS) inte minst 
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resonemangen om storstadsregioner på minst 300 000 invånare med 

egen växtkraft. Eftersom arbetsmarknadsregionen med Örebro i 

centrum inte bedöms uppnå en sådan storlek under överskådlig tid har 

storstadsdiskussionerna i RUFS legat till grund för mål och strategier 

för att stärka Örebro som ett regionalt centrum både i ett nationellt och 

regionalt perspektiv. Viss betydelse har RUFS även haft vid utveckling 

av Örebroregionens regionala översiktlig planering (RÖP) som 

rumsligt perspektiv på den regionala utvecklingsstrategin.  

RUFS 2010 är också ett viktigt sammanhållande och grundläggande 

planeringsdokument för storregionalt arbete såsom ÖMS - samarbetet 

och En bättre sits, EBS. (EBS består av planupprättare och 

kollektivtrafikmyndigheter i Uppsala, Stockholm, Västmanland, 

Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotlands län.) 

 

 Hur bedömer vi genomförande av RUFS 2010 fram till idag och 

hur kan det stärkas ytterligare? 

Som utomstående län har vi i flera delar svårighet att bedöma kvalitet i 

genomförandet. Vi kan se att uppföljning av RUFS 2010 sker på ett 

strukturerat och systematiskt sätt på årlig basis. Upplägget med att följa 

utvecklingen via indikatorer och aktiviteter från nyckelaktörer skapar 

goda möjligheter att följa genomförandets status. Det kan dock finnas 

en utvecklingspotential att utveckla tydligheten kring den aktuella 

måluppfyllelsen i förhållande till slutmålen. Överblickbarheten över 

indikatorerna kan stärkas ytterligare. 

Ett stort arbete genomfördes för att ta ett mer tvärsektoriellt grepp. 

Framförallt att bättre integrera de sociala, ekonomiska och ekologiska 

frågorna med den fysiska planeringen. För att öka användbarheten av 

RUFS bör man implementera ekosystemtjänster och resiliensbegreppet  

i den regionala planeringen.  

 

Planen innehåller sammansatta strategier för att möta en alltmer 

komplex och föränderlig utveckling i regionen. Sak- och 

sektorsområden är dock fortfarande orienterade utifrån en mer 

traditionell organisationsidé vilket kan innebära stora utmaningar att få 

till utveckling i praktiken. Ett resultat som förväntas ge tvärsektoriella 

effekter behöver stödjas av tvärsektoriellt uppbyggda organisationer 

alternativt tydligt utpekade samverkansorgan med beslutanderätt, t ex 

en förstärkning av det regionala ledarskapet. 

Utmaningarna inom kompetensförsörjning är stora och komplexa och 

för att komma vidare krävs samarbete på många nivåer och inom större 
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geografiska områden. Samspelet mellan aktörerna i hela Östra 

Mellansverige kan stärkas ytterligare, mellan utbildningsinstitutioner 

på olika nivåer och särskilt mellan universitetsinstitutioner. Vi ser 

gärna att ett initiativtagande för ett arbete mellan Stockholmsregionen 

och Östra Mellansverige, liknade Mälardalsrådets påbörjade satsning 

kan tas. För att uppnå lyckade satsningar av kompetensförstärkningar 

och fortsatt kompetensförsörjning för regionen behöver områden såsom 

fungerande och hållbar infrastruktur och ökat och avstämt 

bostadsbyggande finnas med i planeringen. 

 

 Vad ser vi som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från 

vårt perspektiv? 

RUFS 2010:s ambition att ta fram en storregional målbild är positiv. 

Många frågor som behandlas i utvecklingsplanen har en större målbild 

än den administrativa regionens och förankring av en gemensam 

målbild blir därför viktig för att kunna uppnå ett gott samspel i 

praktiken. Tydligast framträder det i strategin ”Vidareutveckla en 

flerkärnig och tät region” samt i målbilden för Östra Mellansverige. 

Nuvarande RUFS bör dock betraktas som Stockholms läns syn på 

omvärlden snarare än en gemensam storregional bild och kan förbättras 

inför arbetet med en ny utvecklingsplan. Till exempel en så viktig 

nationell nod för järnväg som Hallsbergs kommun utgör saknas i 

målbildskartan för östra Mellansverige.  För att Örebro län ska kunna 

bidra och känna sig delaktiga till den storregionala utvecklingen är det 

viktigt att hela länet utgör en del av den gemensamma kartbilden och 

inte endast Örebro. 

 

En svaghet i RUFS bedöms vara att RUFS inte tar tydlig ställning 

utanför strukturbilden om riktning och angelägenhetsgrad för 

internationella stråk. De synpunkter som framförts i Regionförbundet 

Örebros remissvar 2009 gäller fortfarande, RUFS saknar skrivningar 

om Stockholmsregionens betydelse för utveckling av de nationella 

transportsystemen, i synnerhet kopplingar till stråken Göteborg och 

Oslo via Örebro län. Det gäller såväl utbyggnad av infrastruktur som 

utveckling av trafikering i systemen. Den absolut största delen av 

godsförsörjningen till Stockholms län, och transporterna från länet, 

passerar genom övriga delar av Östra Mellansverige. 

Stockholmsregionens närvaro och engagemang inom dessa områden är 

därmed viktig och nödvändig. Det gäller även vägtrafik och utbyggnad 

av E20 till enhetlig standard och säker Europaväg mellan Stockholm 
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och Göteborg i närtid. Motsvarande engagemang behövs också för 

stråket Stockholm-Oslo, för att få fart på ett mer långsiktigt strategiskt 

genomförande i samverkan med Norge, för hållbara lösningar på både 

väg och järnväg.  

En annan svaghet är den bristande analysen av 

befolkningsutvecklingen. Allt sedan starten 2010 har 

befolkningstillväxten varit starkare än RUFS 2010 utgår ifrån. 

Problemen förvärras av att nyproduktion av bostäder i såväl Stor-

Stockholm som nodstäder inte till närmelsevis  

motsvarar efterfrågan och/eller den ökande befolkningen. 

 

Samhällsplanering ska leda till långsiktigt hållbar levnadsmiljö, 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  En effektiv och rättvis 

resursfördelning för mänskliga behov bör vara av stor vikt att belysa i 

en utvecklingsplan som blickar framåt. I remisshandlingen påvisas att 

Stockholms tillväxt är ett bevis på att man brutit sambandet mellan 

utsläpp av växthusgaser och ökning av BNP. Konsumtionen som 

medborgarna i Stockholm står för produceras dock även utanför 

Stockholmsregionen vilket innebär att utsläpp även sker utanför den 

egna regionen.  Skulle det vara möjligt att tillgodose Stockholm med 

den produktion av livsmedel och produkter lokalt som täcker behoven 

skulle även utsläppen i Stockholm öka i takt med tillväxten. Den ej 

avstannande urbaniseringstrenden sätter fokus på problemen vad gäller 

att fortsatt kunna tillgodose medborgarnas materiella behov. Det för 

med sig stora kostnader energimässigt och ekonomiskt. Kunskapen om 

sambanden mellan livsmedelsproduktion, övergödning av haven och 

utsläpp av växthusgaser finns och de överskridna planetära gränserna 

för kvävecykeln som hotar ekosystemen i haven är realiteter. Arbetet 

med att skapa rena kretslopp av växtnäringsämnen utan stora 

energiförluster bör vara en prioriterad fråga och därmed arbetet med 

VA-systemen i storregionens planering.  Utan tillräcklig plats för 

ekosystemets reproducering finns inte grund för hållbarhet. 

 

 Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Regionförbundet i Örebro bedömer att alla delar är fortsatt aktuella 

men att vissa områden bör ges större fokus än andra i det fortsatta 

arbetet. Se tidigare svar. 
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 Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

Utmaningarna som uttrycks i RUFS 2010 har fortfarande stor relevans 

för utvecklingen för såväl Stockholmsregionen, Östra Mellansverige 

och Örebroregionen. 

De nuvarande utmaningarna formuleras utifrån samhällsperspektiv och 

verktygen för arbetet synliggörs inte. Den offentliga sektorns 

svårigheter till förnyelse är också en stor utmaning.  De offentliga 

organisationernas sätt att optimera sina resurser i ett 

kvalitetsförbättrande arbete, att bidra till tillväxt och förnyelse, behöver 

göras transparent. Ett närmare samspel och tydligare målarbete mellan 

huvudmännen (staten) och verksamhetsföreträdarna (kommuner, 

landsting) stöder i det kvalitetsförbättrande arbetet. 

 

 Vilka är de viktigaste utmaningarna för Stockholmsregionen 

framöver? 

Den ihållande urbaniseringen ger sårbarhet på välfärden och ökad risk 

för utanförskap. Redan intecknade klimatförändringar ger förlust av 

odlingsbar mark som också påverkar prisnivåer på livsmedel. En starkt 

urbaniserad befolkning är betydligt mer utsatt för prissvängningar. 

En annan sårbarhet är den höga privata skuldsättningen, i hög 

utsträckning driven av konsumtion av dyra bostäder till följd av 

urbaniseringen. Det ger indirekt en ökad social segregation.   

En viktig utmaning för Stockholmsregionen är att klara 

bostadsförsörjning för sin starkt växande befolkning. Den stora 

fokuseringen på tillväxt av BNP och ökad urbanisering kan ge 

segregering, ineffektivt resursutnyttjande och obalans på ett nationellt 

plan. 

I det perspektivet blir det gemensamma arbetet med att stärka den 

storregionala kollektivtrafiken allt viktigare, möjligheterna att kunna 

röra sig resurseffektivt över en större geografisk yta. Vi tror det är bra 

att på systemnivå synliggöra vikten av att involvera oss i storregionen i 

större utsträckning i planeringen och se oss som partners i ett 

gemensamt arbete.  Genom just utbyggd kollektivtrafik kan vi få igång 

ett bostadsbyggande utanför Stockholm som bidrar till att 

Stockholmsregionen kan utvecklas på ett bättre sätt. Innehållet och 

utbyggnaden av intentionerna i den nationella digitala agendan bidrar 

också till att hitta möjliga lösningar. 
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 Hur ser vi, i Örebroregionen på den omvärld som RUFS 2010 

utgår ifrån? 

Med utbyggd kommunikation via fibernät (optik), billiga persondatorer 

och en mängd specialiserade programvaror att tillgå blir det mindre 

viktigt var du geografiskt befinner dig. Å andra sidan etableras och 

koncentreras kreativa centra i världen och det blir än mer viktigt var du 

utgår från, om det så är en geografisk plats, ett företag eller ett 

varumärke.   

Ökad handel bidrar till framväxten av globala produktionssystem. Detta 

påverkar i sin tur även behoven som förändras och efterfrågan av 

lokalproducerade varor ökar. 

Kunden förväntar sig i allt snabbare takt att få sina behov 

tillgodosedda, att tillverkning sker nära och att jag som kund kan 

påverka. Produktion förlagd till låglöneländer är därför inte längre en 

självklarhet. 

Ledare i USA, Storbritannien och Frankrikes talar om en kommande 

återindustrialisering. I Sverige finns nu åter begreppet gruvnäring. Vad 

innebär detta för Sverige och Europa? 

 I takt med den ökande tillväxten i tidigare låglöneländer ökar också 

köpkraften och antal kunder i de delar av världen. Den ekonomiska 

kartan ritas om. Europas befolkning kommer på sikt att utgöra en 

mindre del av efterfrågan. Blir därmed Europas befolkning mindre 

nödvändig att ta hänsyn till?  

 

Socialt ansvarstagande blir viktigare i alla typer av verksamheter och 

begreppen CSR (Corporate Social Responsibility) och Social 

Responsible Investment (SRI) blir allt mer omtalade. Att investera i 

något icke hållbart, vare sig miljömässigt eller socialt kan visa sig vara 

en felsatsning, också ekonomiskt. Med den tillgänglighet till 

information som allmänhet och media har, via Internets kanaler, kan 

myndigheter och företag bli mindre benägna att publicera och 

kommunicera. Nyckelord för hållbarhet kan då bli ordet transparens. 

 

Kunskap är den viktigaste produktionsfaktorn idag på samma sätt som 

råvaror, kapital och energi. Men kunskap behöver utvecklas under 

gynnsamma förhållanden för att kunna växlas upp till produktivitet. 

Specialiserad kunskap blir alltmer motor i ekonomin och praktiskt 

inriktade utbildningar efterfrågas. Mellan åren 2000 till 2010 bytte  

75 % av arbetstagarna arbetsgivare eller gick i pension. Den rörligheten 

på arbetsmarknaden innebär att arbetsgivare som ses som attraktiva 
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både säkrar behovet av kompetens men får också möjligheter till större 

avkastning. 

Ungdomar, lågutbildade och utrikes födda har svårare att etablera sig 

på den svenska arbetsmarknaden och här krävs särskilda satsningar. 

Vare sig de satsningarna blir av politisk, marknads- eller teknisk 

karaktär kommer situationen motverkas eller förstärkas. Med 

antaganden om oförändrade arbetsmönster och stabil arbetslöshet 

förväntas den effektiva försörjningskvoten stiga. År 2030 skulle det 

betyda att för varje heltidsarbetande person kommer det att finnas en 

och en halv person som inte förvärvsarbetar. Parallellt kommer 

förväntningar på kvalitet och omfattning av tjänster i välfärdssektorn 

med största sannolikhet att öka. Vilket skulle innebära stora 

ekonomiska ansträngningar såvida inte nya sätt att ta sig an framtidens 

behov och krav utvecklas. Sedan drygt 20 år har vi i Sverige 

förändringar vad gäller huvudmannaskap inom social- och 

utbildningssektorn men de ekonomiska fördelningsprinciperna ligger 

fortfarande kvar och utgår från offentlig sektors beräkningsgrunder. Så 

än är vi inte igång med arbetet.  

I miljöhänseende har Sverige en lägre utsläppsnivå än andra europeiska 

länder (t e x växthusgaser 6,5 ton per capita) men ligger fortfarande 

långt högre än det klimatforskningen säger är uthålliga värden (1-2 ton 

per capita). 

 

Ovan har vi belyst några av de omvärldsfaktorer som är väsentliga för 

såväl Stockholmsregionen som för vår egen. Vi är delar av samma 

system och vikten av hur Stockholmsregionen navigerar blir andra 

regioners förutsättningar. 

 

Offentlig sektor tillsammans med den lokala tjänstesektorn utgör 

ungefär två tredjedelar av den svenska ekonomin, både vad gäller andel 

av BNP och andel sysselsättning, det blir därför viktigt hur sektorerna 

utvecklas framöver. Här kan Stockholmsregionens strategiska arbete 

bidra genom att vara föregångsregion för övriga landet. 

 

             --- 
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I ärendet har representanter från varje enhet på Regionförbundet i 

Örebro län bidragit. 

 

Maria Svensson Hallsberg, Näringsliv och kompetens 

Hans Bergh-Nilsson, Hållbar samhällsbyggnad 

Kjerstin Larsson, Social välfärd och skolstöd 

Anders Niklasson, RUS kansli 

 

 

För Regionförbundet Örebro län 

 
Irén Lejegren 

Regionstyrelsens ordförande 

 
  


