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RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet 

Tillväxtverket har till uppgift att utveckla och genomföra insatser som främjar 
entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag i alla delar av landet.1 
Myndigheten ska verka för hållbara lösningar och främja tillgängligheten till 
kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden. 
 
Tillväxtverket har en särskild roll att delta i, samordna och följa upp strategier och 
program inom det regionala tillväxtarbetet.2 I enlighet med intentionerna i den 
nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning3 
samverkar Tillväxtverket med berörda aktörer för att möta företags och regioners 
behov. Detta gör vi lokalt, regionalt, nationellt och internationellt i syfte att stärka 
regional och därigenom svensk tillväxt och konkurrenskraft. Remissvaret är skrivet 
utifrån de erfarenheter och lärdomar, som detta arbete har resulterat i. 
 

Synpunkter avseende aktualitetsprövningen 
 
Stockholms läns landsting har inlett en regional dialog om Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2010, dess aktualitet och användbarhet. 
Remissinstanserna har inbjudits inge synpunkter avseende nu aktuell 
aktualitetsprövning. I synpunkterna från remissinstanserna har Stockholms läns 
landsting ett antal frågeställningar som de önskar få besvarade. Tillväxtverket har 
strukturerat remissvaret utifrån de frågeställningarna. 
 

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

 
Tillväxtverkets uppfattning är att så är fallet. 
 

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

 
RUFS 2010 är, såsom Tillväxtverket ser det, ett viktigt dokument även för andra 
regioners utvecklingsarbeten inte minst då den är den enda utvecklingsplanen i 
Sverige i sitt slag som integrerar en fysisk regionplan enligt plan- och bygglagen och 
ett regionalt utvecklingsprogram, RUP, som styrs av förordningen för regionalt 
tillväxtarbetet. Utifrån det blir RUFS 2010 ett kunskapsunderlag att hänvisa till i 

                                                 
1 Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, SFS nr: 2009:145, 
Näringsdepartementet.  
2 Ibid. 
3 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning 2007-2013 (2007), N7037, Näringsdepartementet. 



2(3)  
 

 

Tillväxtverkets dialoger med andra regioner som har påbörjat arbetet att integrera 
fysisk planering och regional utveckling i sina utvecklingsprogram men som inte har 
kommit lika långt i det arbetet ännu. Ett annat sätt för Tillväxtverket att använda 
RUFS 2010 är att låta den vara vägledande när projekt från Stockholmsregionen söker 
medel från olika program och insatser som bedrivs inom Tillväxtverket. Som nationell 
myndighet blir det lättare att navigera och stödja enskilda projekt om det i 
beskrivningen av projekten finns en tydlig koppling till den regionala 
utvecklingsplanen i regionen.  
 
Tillväxtverket delar således uppfattningen om att RUFS 2010 har en dubbel funktion, 
både som verktyg för strategisk planering och som kunskapsunderlag. RUFS 2010 
fungerar även som en inspirationskälla inom det här området. 
 

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

 
När det gäller genomförandet av RUFS 2010 fram till idag anser Tillväxtverket att det 
finns ett kraftfullt fokus på genomförandet, inte minst utifrån de fyra 
handlingsprogram som har initierats efter det att den regionala utvecklingsplanen 
beslutades i augusti 2010. De samverkansprocesser som drivs med utgångspunkt i 
RUFS 2010 har även de haft betydelse för genomförandet. 
 
Vad avser det fortsatta genomförandet av RUFS 2010 och hur det kan stärkas 
ytterligare har Tillväxtverkets i dagsläget ingen tydlig uppfattning om. RUFS 2010 är 
en produkt men den är också en process som ger möjlighet att hitta former för 
diskussion, samtal och samverkan. Utifrån det anser Tillväxtverket det vara möjligt att 
öppna upp för ett antal frågeställningar från Tillväxtverkets sida i det här 
sammanhanget; På vilket sätt kan Tillväxtverket bidra till ett stärkt genomförande av 
RUFS 2010, nu och framöver? Hur kan Tillväxtverkets ”utbud” matcha de behov som 
finns för ett sådant genomförande? Hur formerar Tillväxtverket och övriga statliga 
myndigheter sektorsamverkan för att bidra till ett stärkt genomförande av RUFS 
2010?  
 

4. Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, från 
ert perspektiv? 

 
RUFS 2010 är ett politiskt ställningstagande i en mängd olika frågor i en ekonomisk 
geografi, den bildar såsom Tillväxtverket ser det ett långsiktigt och samlat dokument, 
den utgör en helhetsbild och en plan för hela regionen. Det är en styrka anser 
Tillväxtverket. Vidare finns det, såsom Tillväxtverket har uppfattat det en bred 
regional förankring kring den här helhetsbilden och rumsliga strukturen vilken även 
den kan ses som en styrka. Inte minst för de som avser att investera i regionen.  
 
En svaghet med RUFS 2010 kan enligt Tillväxtverket vara hur den för potentiella 
investerare och eller andra aktörer som är beroende av översiktlighet och tydlighet, 
garanterar leverans av de ambitioner som lyfts fram i den. Eller med andra ord – hur 
bindande är RUFS 2010? 
 

5. Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 
 
Till exempel går befolkningsutvecklingen snabbare och behovet av bostäder är större 
än vad som prognostiserades inför skrivningen av RUFS 2010. Detta till trots anser 
Tillväxtverket att RUFS 2010 i huvudsak är aktuell. Den har en bra grundstruktur 
vilken kan kompletteras och justeras eller med andra ord – anpassas och formeras 
utifrån hur omvärlden förändras.  
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6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
 
Utmaningarna i RUFS 2010 är såsom Tillväxtverket ser det fortfarande relevanta. Vad 
avser några av utmaningarna så skulle de kunna ses som utmaningar även för den 
nationella nivån och inte enbart för den regionala. Exempel på det är behovet av att 
åtgärda kapacitetsbrister samt ett ökat utanförskap. Förutom en bättre regional 
samling kring dessa frågor så behövs det även en nationell sektorsamordning kring 
desamma.  
 

7. Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen 
framöver? 

 
En utmaning såsom Tillväxtverket ser det är att säkerställa att RUFS 2010 kan drivas i 
hela regionen, inte minst när det gäller de regionala stadskärnor som har pekats ut. 
Enskilda kommuner i regionen har olika förutsättningar och resurser. Saknas det 
resurser att delta för några finns det, såsom Tillväxtverket ser det, en fara att RUFS 
2010 blir inaktuell och irrelevant för de kommuner i regionen som inte har möjlighet 
till ett bra genomförande av den. 
 
Vad avser de utmaningar som kan behöva hanteras i regionens framtida 
utvecklingsplanering anser Tillväxtverket att de i högsta grad är relevanta, inte minst 
frågeställningarna om hur robust Stockholm är i händelse av en krissituation samt vad 
som händer om ambitionerna i RUFS 2010 inte kan finansieras.  
 

8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 
 
Tillväxtverket har tagit del av det omvärldsarbete som Tillväxt, miljö och 
regionplanering har gjort under 2013 och vars slutsatser används som kommentarer 
när de gäller de omvärldsfaktorer som bland annat ligger till grund för de sex 
utmaningarna i RUFS 2010. Tillväxtverket har inget att invända mot de 
kommentarerna eller den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår ifrån. 
 
Tillväxtverket besvarar gärna frågor vid eventuella oklarheter avseende vårt yttrande.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Lars Wikström, enheten för Regional 
tillväxt. I handläggningen har Maria Engström, enheten för Regional tillväxt, Sara 
Winnfors, enheten för Utveckling samt föredragande Maria Weimer-Löfvenberg, 
enheten för Regional tillväxt medverkat.  
 
 
 
Lars Wikström 
 

Maria Weimer-Löfvenberg 

 
 

 


