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Yttrande över RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och 

användbarhet 

Stockholms universitet har inbjudits att yttra sig över remisshandlingen ”RUFS 2010 – 

Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet”. Universitetet har följande att anföra. 

I remissunderlaget lyfta frågor 

Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

Visionen om att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion och målen om 

tillgänglighet, tillväxt, livsmiljö och resurseffektivitet förefaller alltjämt relevanta som 

övergripande målsättningar för regionens utveckling.  

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert arbete? 

Avseende frågor som rör kompetensförsörjning i regionen, t.ex. antalet högskoleplatser, 

studentbostäder och internationella studenter och forskare, ligger RUFS 2010 helt i linje med 

de uppfattningar Stockholms universitet framhåller i sina kontakter med regeringen och 

myndigheter, och universitetet borde kunna åberopa planens argument oftare än som varit 

fallet hittills. RUFS 2010 borde i högre grad än vad som är fallet få genomslag i rikspolitiken, 

exempelvis i fråga om den nationella fördelningen av högskoleplatser.  

Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan det stärkas 

ytterligare? 

Genomförandet förefaller i stort gå i enlighet med planens intentioner. Det har naturligtvis 

stor betydelse för implementeringen av exempelvis de stora infrastrukturprojekten att planen 

är politiskt förankrad även på kommunal och nationell nivå. Att planen antagits av såväl 

Länsstyrelsen i Stockholms län som Stockholms läns landsting förstärker dess status i hög 

grad och garanterar förhoppningsvis genomförandet. 
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Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från ert perspektiv? 

En styrka är som nämnts att både landstinget och Länsstyrelsen står bakom planen.  

En svaghet är att universitetsområdena Frescati-Albano-Vetenskapsstaden-Kista med dess 

potential som kluster för forskning och högre utbildning och dess behov avseende 

kommunikationer, student- och forskarbostäder etc. inte riktigt fångas upp i planen, även om 

särskilt Albano och Kista lyfts fram som innovationsmiljöer. Begreppet Vetenskapsstaden 

möjligen inte hunnit bli riktigt etablerat under de år planen togs fram, men de långt 

framskridna planerna inom och mellan lärosätena att gå fram gemensamt med strategiska 

satsningar inom life science, samt de implikationer för forskningsinfrastruktur etc. dessa 

kunde förväntas medföra, bör ha varit kända och kunde ha tagits mer i beaktande i planen än 

vad som blivit fallet. Sannolikt var kanalerna för kommunikation och samverkan mellan 

lärosätena och landstinget/Länsstyrelsen inte lika utvecklade under åren då planen togs fram 

jämfört med vad de blivit idag.  

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Stockholms universitet bedömer att planen i stort har bevarat sin aktualitet. Underskattningen 

av befolkningstillväxten och det därmed relaterade ökade behovet av bostäder samt på senare 

år tillkomna kompletterande planer och strategier omnämns ju i remissunderlaget och kan 

förväntas komma att beaktas i det fortsatta implementeringsarbetet. 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

Stockholms universitet bedömer att utmaningarna har behållit sin relevans. Avseende den för 

universitetet mest närliggande utmaningen, att åtgärda kapacitetsbrister inom 

transportinfrastruktur, bostadsbestånd och utbildning, är det positivt att dessa sinsemellan 

starkt relaterade faktorer behandlas i ett sammanhang.  

Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 

Samtliga sex i RUFS 2010 identifierade utmaningar är viktiga att hantera i den nära framtiden. 

Utifrån lärosätenas perspektiv är en viktig utmaning att åstadkomma optimala samlade 

förutsättningar för en fortsatt god utveckling av regionen som kunskapsregion. Som slagits 

fast i regionplanen hänger utvecklingen av utbildningssektorn, inklusive forskning och högre 

utbildning, nära samman med en god utveckling av starka kommunikationer samt med en god 

bostadsförsörjning. De starka utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljöerna i stråket 

KTH-Albano-Frescati, Vetenskapsstaden-KI och Kista bör sammanbindas genom 

kapacitetsstarka kommunikationsleder i form av spårväg eller tunnelbana. En prioriterad fråga 

bör vara anläggandet av en tunnelbanestation i Albano. Student- och forskarbostäder bör 

byggas nära eller i lägen med goda kommunikationer till de sammanlänkande 

universitetsområdena. Detta innebär förvisso ett långsiktigt ekonomiskt åtagande men är 

samtidigt en förutsättning för den långsiktiga tillgången till högkvalificerad arbetskraft i 
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regionen varför regionala aktörer bör ta på sig ett gemensamt ansvar för denna del av 

bostadsförsörjningen.  

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

Omvärldsbilden förefaller i stort relevant. Ett element som i någon mån kan ifrågasättas är 

uppfattningen att typiska kunskapsintensiva företag är stora – AstraZeneca framhålls som i 

remissunderlaget som exempel. Snarare pekar de senare årens utveckling på en stark framväxt 

av små och mer flexibla kunskaps- och innovationsbaserade tjänsteföretag men även 

produktutvecklande företag. Sannolikt kommer regionens framtida framgång i hög grad att 

bero av i vilken grad mindre och medelstora företag med hög kunskapsdensitet kan beredas 

goda förutsättningar att verka och utvecklas. Regionens konkurrenskraft och betydelse som 

kunskapsregion kommer därmed inte att stå och falla med ett fåtal stora företag, och dess 

framtida sårbarhet blir därigenom också mindre än vad som befaras i remissunderlaget. 

 

Detta ärende har beretts av Samordningsgruppen för samverkans- och innovationsfrågor vid 

Stockholms universitet. 

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Hans Adolfsson, i närvaro av 

förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim Malmström. Studeranderepresentanter har 

informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, 

Ledningskansliet (protokollförare).  

 

 

Hans Adolfsson 

    Rikard Skårfors 

 

 


