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Nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050  
(Dnr TRN 2016-0047) 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från 
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att 
förbättra villkoren för det civila samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till de olika 
mål och återgärder som presenteras i samrådsförslaget men vill samtidigt lämna 
några kommenarer.  

Politiken för det civila samhället 
 

I samrådsförslaget konstateras att de socioekonomiska klyftorna inom regionen 
ökar och att skillnaderna i regionen riskerar att bli ännu större på längre sikt. 
Därför presenteras ett förslag för att öka den sociala sammanhållningen som 
konkretiseras i målområde två: en öppen, jämställd och inkluderade region.  
MUCF är positiv till de mål och åtgärder som presenteras men vill lyfta fram det 
civila samhällets möjligheter att bidra till samhällsengagemang och 
samhällsutveckling. I förslaget lyfts det civila samhället fram som en aktör inom 
målområde tre: en ledande tillväxt- och kunskapsregion. MUCF vill betona det 
civila samhällets stora betydelse för demokratin och den sociala sammahållningen 
i stort vilket bör framkomma i fler delar av förslaget, framförallt i målområde två: 
en öppen, jämställd och inkluderande region.  

Ungdomspolitik 
 

Ungdomspolitiken uttrycker att unga har rätt att komma till tals i frågor som rör 
deras eget liv. Det handlar om att lyssna till ungas egna röster och att ha kunskap 
om ungas levnadsvillkor. Samrådsförslaget innehåller flera åtgärder och förslag 
som rör gruppen unga bl.a. inom utbildnings, bostads- och 
arbetsmarknadsområdet.  MUCF är positiv till förslagen men vill samtidigt 
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understryka vikten av att både involvera unga i processen och lyssna till ungas 
synpunkter i arbetet med en ny regional utvecklingsplan. I arbetet med RUFS 
2050 bör unga själva ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över beslut 
och insatser som rör dem själva och deras framtid.  

Vidare vill vi uppmärksamma att utrikes födda, unga med låg utbildning och unga 
med funktionsnedsättningar löper högre risk än andra unga att hamna i gruppen 
unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Många av dem kvarstår också i 
gruppen under lång tid (Temagruppen Unga i arbetslivet 2014) vilket får 
långsiktiga konsekvenser för deras liv. MUCF anser att detta bör uppmärksammas 
i relation till de formulerade mål och åtgärder som presenteras. 

Myndigheten vill också lyfta fram att den växande psykiska ohälsan bland unga 
som en framtida utmaning, där bl.a. unga hbtq personer är en extra utsatt grupp. 
För att förebygga psykisk ohälsa bör tidiga insatser och förebyggande 
verksamheter prioriters eftersom unga i utsatta situationer och vid risk för psykisk 
ohälsa, i regel är i behov av snabba åtgärder. Långvarig väntan på rätt insatser kan 
förvärra situationen och leda till en negativ utveckling av psykisk ohälsa. MUCF 
anser att detta bör uppmärksammas i utvecklingsplanen.  

Vidare delar MUCF också konsekvensbeskrivningens bedömning att 
samrådsförslaget behöver utvecklas när det gäller unga och unga vuxnas 
livsmiljöer. En förtätning av regioner innebär både utmaningar och möjligheter 
för unga och unga vuxna och ungas behov och förutsättningar bör synas bättre i 
åtgärder.  

Förlaget har ett tydligt jämställdhetsperspektiv och genomförs de planerade 
åtgärderna om att bl.a. stimulera könsneutrala studieval samt verka för ett 
jämställt transportsystem kommer det att medföra positiva effekter vad gäller en 
mer jämställd arbetsmarknad för unga kvinnor och män. Dock framkommer det 
inte av förslaget vad ett jämställt transportsystem innebär. 

Avslutningsvis anser MUCF att de samlade målen och prioriteringarna anger en 
tydlig riktning för regionen, men att kopplingen mellan de föreslagna åtgärderna 
och målen generellt kan stärkas i förslaget. De prioriterade åtgärder som rör 
gruppen unga mellan 13 och 25 år bör omfatta fler än att öka kvaliteten och 
genomströmningen i regionens grundskole- och gymnasieutbildning samt 
stimulera till könsneutrala studieval, om målen för regionen ska uppnås.  

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter. 
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I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Mika 
Fogelberg har varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i 
den slutliga beredningen av ärendet. 

 

 

 

Lena Nyberg    
generaldirektör  Mika Fogelberg 
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