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Stockholms läns landsting 
 
 
 
 

Remissvar RUFS Stockholm Mälardalen 
 

De utmaningar som lyfts fram i RUFS 2050 svarar väl mot de utmaningar 
som Vinnovas olika insatser adresserar. Aktörer i Stockholmsregionen är 
idag väl representerade i Vinnovas projektportfölj. Under 2015 bidrog 
Vinnova med projektmedel till arbetsställen i Stockholms län med ca 830 
Mkr och i övriga regioner (ÖMS/Mälardalen) som ingår i RUFS med 
ytterligare ca 470 Mkr. Vi förutsätter att dessa kommer in i ett sammanhang 
som stärker regionens innovativa kapacitet och internationella 
konkurrenskraft och därmed genomförandet av RUFS 2050. 

Efter att ha tagit del av RUFS 2050 har Vinnova följande kommentarer: 

Vinnova uppskattar såväl långsiktighet med sikte på 2050, som tydliga mål 
på medellång och kort sikt och att det finns ett tydligt genomförandefokus i 
strategin. 

 
Vinnova uppskattar också att hela ÖMS/Mälardalen involverats i strategin. 
Detta är en region med stora gemensamma möjligheter, men också 
gemensamma utmaningar i fråga om bl.a. infrastruktur, bostäder och 
kompetensförsörjning. Precis som strategin lyfter fram är det högst sannolikt 
att integrationen kommer att öka avsevärt inom många områden fram till 
2050. Även i ett internationellt perspektiv krävs det en större och mer 
utvecklad funktionell region för att på sikt kunna konkurrera med de 
storstadsregioner som redan finns, men också med de som är på väg att växa 
fram i andra delar av världen. 

 
I den del av strategin som handlar om genomförande (Del 2 Planens 
genomförande) anser Vinnova att strategin skulle kunna vara tydligare i vissa 
avseenden. Exempelvis skulle det i avsnitt 7.5 och 7.7 tydligare kunna 
framgå vilka åtaganden som krävs eller planeras från offentliga aktörer i form 
av ökad eller utvecklad förmåga i innovationsstödsystemet, samt hur 
kommuner och landsting inom ramen för sin egen verksamhet kan driva på 
innovation och förnyelse. 

 
I detta ärende har generaldirektör Charlotte Brogren beslutat. Göran 
Andersson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschef Joakim Tiséus deltagit. 
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