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TEMA: DAGS ATT SAMRÅDA
I vår gemensamma plan för 
regionen behöver vi din röst. Vi 
visar vägen hur du kan ta ställning 
till samrådsförslaget     sid 4 

RESAN
Följ med på en resa genom regio-
nen där vi mellanlandar i strategi-
erna – flerkärnighet, samman-
hållning och livschanser     sid 11–19

UTblick: ATlAS cOPcO
Vi blickar ut till multinationella 
Atlas Copco vars beslutsprocesser 
på många sätt liknar arbetet 
i RUFS     sid 20–21

Var god stör 
– samråd pågår!
Var god stör 
– samråd pågår!
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Innehåll 

För ett par dagar sedan var jag inbjuden till Stockholms Handels-
kammare för att inför de lokala handelskamrarnas styrelser berätta 
om arbetet med RUFS 2010. Min ambition var naturligtvis att skapa 
intresse inför samrådsremissen – och gensvaret var över förväntan. 
De lokala handelskamrarna är ivriga att diskutera regionens fram-
tidsfrågor och framföra sina uppfattningar.

Samma positiva intresse har vi mött i stort sett överallt under det 
50-tal möten vi haft med kommunstyrelserna i länet, regionförbun-
den i östra Mellansverige, högskolorna, organisationer och andra 
aktörer under mars månads dialog. Jag hoppas att samrådsremissen 
i höst inte bara leder till aktivitet hos dem som direkt ska svara på 
remissen, utan att olika organisationer tar chansen att initiera en 
bred diskussion om Stockholmsregionens framtid – bland sina med-
lemmar och anställda, men också direkt bland regionens invånare.

Det finns, i all glädje över det stora engagemanget, en sak som jag 
är lite bekymrad över: Diskussionerna blir på en del möten ensidigt 
fokuserade på det som visas på RUFS-kartorna, och då särskilt väg- 
och spårprojekt. Lättförståeligt för mig som gillar kartor och har 
orientering som min favoritsport. Trafikfrågorna tillhör också de 
mest strategiska för regionens utveckling.

Men det finns annat som är viktigt för regionen! OECD pekade i sin 
studie av Stockholm-Mälarregionen bland annat på: 
• att det finns många aktörer som arbetar med ekonomiska  
 strategier och utvecklingspolitik i regionen, vilket leder till ett  
 lappverk av splittrade program.
• att regionen ständigt måste förnya sitt innovationssystem.
• att regionen måste locka till sig och ge invandrare plats på   
 arbetsmarknaden och främja mångfald som en av de främsta  
 tillgångarna i den kunskapsbaserade ekonomin.

Utbildning, bostadsmiljöer, klimat och miljö är andra stora frågor 
som inte syns på kartorna.

Den regionala utvecklingsplanen ska stå för det grundläggande 
synsättet för hur dessa och andra frågor ska hanteras i vår region. 
Och i samrådsförslaget till RUFS 2010 finns nu mål, strategier och 
förslag till åtaganden för regionens aktörer om de stora frågorna. Jag 
hoppas att samrådet ska ge många inspel 
till den slutliga utvecklingsplanen – inom 
hela fältet av framtidsfrågor!

Sven-inge Nylund
Regionplanedirektör

Stockholmsregionen är en tidning från Regionplane- och trafikkontoret, RTK. 
Tidningen speglar det regionala utvecklingsarbetet i regionen med utblickar mot 
Mälardalen Adress Regionplane- och trafikkontoret, Box 4414, 102 69 Stockholm, 
tel. 08-737 25 00 (vx) Besöksadress Västgötagatan 2, 118 27 Stockholm, 
e-post rtk@rtk.sll.se webbplats www.rtk.sll.se, www.stockholmsregionen2030.nu 
Ansvarig utgivare Sven-Inge Nylund Redaktör Patricia Widergren, 
tel. 08-737 45 91, patricia.widergren@rtk.sll.se Projektledare Åsa Lekberg 
layout Susanna Rittner Bäckman Produktion Tidningsmakarna AB, 
www.tidningsmakarna.se Repro Turbin AB Tryck Danagårds Grafiska AB
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Tema: Dags att samråda

Nu går arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, 
in i den viktiga samrådsperioden. Samrådet ska fördjupa intresset 
kring avgörande framtidsfrågor i regionen. 

Många ska ta ställning till samrådsförslaget. Är förslagen till åta-
ganden för regionens aktörer bra, rimliga och tillräckliga? Är per-
spektiv och utgångspunkter rätt?

AllA välkomnA Att deltA
Det som slås fast i RUFS 2010 kommer att påverka planerings- och 
utvecklingsarbetet i regionen under en lång tid. Alla som bryr sig 
om Stockholmsregionen är välkomna att delta. Dialog är viktigt – då 

kan planen på allvar bli en gemensam och hantera gemensamma 
utmaningar. 

Samrådsperioden syftar till att: 
• Undersöka hur förslagen till beslut uppfattas.
• Ta reda på hur samrådsförslagets avgränsningar uppfattas.
• Få fram konstruktiva synpunkter som kan utveckla förslaget.
• Skapa engagemang och bred uppslutning kring regionala 
    framtidsfrågor. l

DAGS ATT SAMRÅDA
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Tema: Dags att samråda

Det tar tid att ta fram en regional utvecklingsplan som alla är del-
aktiga i. En anledning är att det finns formella krav på samråd i plan- 
och bygglagen. Ett skäl är också att planen ska visa regionens samlade 
vilja och hur de utmaningar som regionen står inför ska mötas. 

Aktörer i regionen måste slå fast gemensamma utmaningar och 
åtgärder om RUFS 2010 ska bli en gemensam plan. För att alla i regio-
nen ska känna sig delaktiga krävs dialog – och dialog tar tid.

Stor kraft har ägnats åt att föra en dialog i regionen. I februari 2006 

Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan startade redan 2006. De förslag 
som nu ska diskuteras har tagits fram i en gemensam process. Många har redan varit 
med och format det färdiga samrådsförslaget med konstruktiva synpunkter. 

Ny RUFS 2010 – en process  som måste ta tid

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?3
berit Assarsson, kommunstyrelse-
ordförande, Tyresö kommun:
1. Vi har haft två möten med repre-
sentanter från kontoret, och fått 
löpande information från RTK. Våra 

tjänstemän har i sin tur gått igenom 
dokumenten.
2. Vi är en del av en region och det 
handlar därför om framkomligheten. 
Det handlar också om att skydda 

värdefulla natur- och kulturmiljöer.
3. Det blir i huvudsak tjänstemännen 
som arbetar med det. Vi kommer 
säkert att diskutera frågan innan vi 
sätter ihop vårt yttrande.
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Ny RUFS 2010 – en process  som måste ta tid

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

calle Nathanson, Sveriges kommuner 
och landsting
1. Vi är en av fem nationella parter som 
driver ett projekt som heter ”Kulturen 
i regionala utvecklingsstrategier”, 

KRUS. Vi träffar människor som jobbar 
med utvecklingsfrågor, bl a RTK. Vi har 
tillsammans med projektledaren Peter 
Haglund diskuterat RUFS, inte bara ur 
kulturperspektivet.

2. Mångfaldsfrågan. Det är så stark 
segregation i Stockholmsområdet. 
3. Lite osäkert i dagsläget. Vi hoppas 
på ytterligare samverkan innan RUFS 
är färdigställd.

3

antog Regionplane- och trafiknämnden riktlinjer för arbetet med att 
förbereda en ny regional utvecklingsplan. 

Under den så kallade program- och strategifasen mellan mars och 
maj 2007 fördes en dialog på tjänstemannanivå. Dialogen resulterade 
i att Regionplane- och trafiknämnden beslutade om vision, mål och 
strategier och ett arbetsprogram för planarbetet.

Ytterligare en dialogomgång genomfördes med tjänstemän hösten 
2007 vid en konferens med drygt 200 deltagare. Syftet var att disku-
tera olika utgångspunkter och övergripande inriktning. I december 
2007 tog Regionplane- och trafiknämnden beslut om planens inrikt-
ning, vilket till exempel innebar att ett antal planeringsmål antogs. 

Under mars 2008 genomfördes ytterligare en dialogrunda där kom-
munstyrelser, intresseorganisationer, högskolor och myndigheter 
diskuterade en testversion av samrådsförslaget. Tanken var att kon-
trollera om arbetet var inne på rätt spår, innan den formella sam-
rådsperioden nu startar. 

Efter att samrådet har avslutats kommer en redovisning i mars 
2009 av vad som hänt med synpunkterna som kommit in. I september 
presenteras ett färdigt förslag som ställs ut till januari 2010. 

Under våren 2010 beslutar Regionplane- och trafiknämnden om 
planen ska föreläggas landstingsfullmäktige. l
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Tema: Dags att samråda

Checklista 
– att samråda i 4 enkla steg
Illustration: Susanne Engman/Woo Agentur

2. Lathund om centrala begrepp 
i samrådsförslaget.
Det går förstås att sätta sig in i förslagen på 
många olika sätt. Ett antal begrepp, perspek-
tiv och förslag är särskilt betydelsefulla.

Utmaningar
Regionens utveckling beror av förutsättning-
ar i omvärlden, som ibland är mycket svåra 
att förutse. 

Sex långsiktiga utmaningar för regionen 
är utgångspunkt för planeringen och är 
grunden till mål, strategier och förslag till 
åtaganden. 
Vision
Visionen är att Stockholmsregionen ska vara 
Europas mest attraktiva storstadsregion. Vi-
sionen markerar riktningen för planerings- 
och utvecklingsarbetet i regionen. Tidspers-
pektivet för visionen är 40 år. 

Mål
Fyra mål anges i RUFS 2010. Målen är vägen 
för att nå visionen. Hur ska vi tillsammans 
utveckla en redan attraktiv storstadsregion 
till att bli den mest attraktiva i Europa? Tids-
perspektivet för målen är 40 år.

Strategier
Hur målen ska nås anges i sex strategier. 
Strategierna fungerar som riktmärken för 
utvecklingsarbetet. De ger vägledning till 
hur regionens utmaningar ska hanteras.

Till exempel visar strategin att säkra vär-
den för framtida behov hur regionen ska han-
tera utmaningen att minska klimatpåverkan 
och samtidigt utveckla en tillgänglighet som 
möjliggör ekonomisk tillväxt. Tidsperspekti-
vet för strategierna är 40 år. 

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

catharina blom, direktör, 
Regionförbundet Uppsala län:
1. Vi har deltagit på tre olika sätt. Vi 
har en tjänsteman som ingår i en 
arbetsgrupp, jag träffar regelbundet 

regiondirektörsgänget och vi i 
styrelsen är engagerad i frågan.
2. Att säkra en sammanhängande 
infrastruktur i Stockholm-
Mälardalsregionen.

3. För oss sker det naturligt och 
självklart då vi har ett nära samband 
med Stockholm. Givetvis har vi våra 
egna villkor, men det är en styrka att 
komma med i det här sällskapet.

3

1. Har du fått allt relevant material?
Du behöver samrådsförslaget och miljö-
konsekvensbeskrivningen. Om du behöver 
fördjupningsmaterial inom något område, 
kontakta RTK.
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Planeringsmål
Planeringsmålen är konkretiseringar av de 
sex regionala strategierna. De är tänkta att 
fungera som styrmedel och en hjälp för upp-
följning av planeringsarbetet. Tidsperspek-  
tivet för planeringsmålen är 20 år. Det är 
fram till 2030 som resultat ska kunna nås.

Åtaganden
Åtaganden anger vad som ska göras för att 
uppnå planeringsmålen. En eller flera aktö-
rer kan vara ansvariga för genomförandet av 
dessa åtaganden.

Handlingsprogram
Vissa förslag i samrådsförslaget riskerar att 
bli hängande i luften, eftersom det inte är 
tydligt vem som ansvarar för genomförandet.
Många aktörer i regionen har efterfrågat fler 
konkreta förslag för att tydliggöra ansvar och 
genomförande. Idén om att ta fram hand-
lingsprogram är ett svar på önskemålen. 

Planbilder och målbilder
Två alternativa planbilder för Stockholms 
län, Tät och Fördelad, visar huvuddragen i 
den fysiska strukturen med sikte på 2030.

Två alternativa målbilder för östra Mel-
lansverige, Städer och Storstäder, visar hu-
vuddragen i den rumsliga utvecklingen med 
sikte på 2050.

Östra Mellansverige
Östra Mellansverige är beteckningen som 
används för sju län som deltar i samverkan 
kring RUFS 2010: Stockholms, Uppsala, Sörm-
lands, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs och 
Östergötlands län. Formellt gäller regionpla-
nen bara området Stockholms län. 

Tidsperspektiv
Det finns tre olika tidsperspektiv i samråds-
förslaget, ett långt på 40 år, ett medellångt 
på 20 år och ett kortare på 10 år. 

Integrerad hållbarhetsbedömning
Ett hållbarhetsperspektiv ska vara en röd tråd 
i RUFS 2010. Både samrådförslaget och den 
kommande planen analyseras därför ur ett 
hållbarhetsperspektiv. 

En miljökonsekvensbeskrivning har också 
gjorts av samrådsförslaget. 

3. Diskutera, analysera och bedöm!
Samrådet pågår under drygt fem månader. 
Arbetsseminarier, breda diskussioner och 
öppna möten kan vara bra sätt att engagera 
många i samrådsarbetet. RTK medverkar 
gärna. 

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

Göran Norberg, direktör, Region-
förbundet Sörmland, Nyköping:
1. Vi har deltagit när det gäller 
underlag på tjänstemannasidan och i 
förankringsprocessen på politisk nivå.

2. Hur vi ska få en positiv utveckling i 
Sörmland och hur regionförstoringen 
påverkar oss. I frågor om bostäder, 
kommunikationer, utbildning och 
näringslivsutveckling. Vi är ju inte bara 

en ”sovstad” till Storstockholm.
3. Vi kommer att ha ett samråd med 
kollegorna i Mälardalen och ha en 
gemensam hantering i frågan. Det är 
viktigt att vi talar samma språk.

3

>>

4. Lämna in remissvaret
Remissvar måste vara inlämnade till RTK i 
både pappersformat och digital form senast 
den 29 november 2008. 

Synpunkterna måste inte framföras i nå-
gon särskild mall. Men det är bra om remis-
svaren innehåller tydliga ställningstaganden 
till förslagen i samrådet och resonemang 
kring mål, bedömningar och perspektiv. 

Det är viktigt att få reda på hur planerings-
målen uppfattas.  Pekar de i rätt riktning? Är 
målen tillräckligt långtgående? l
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Tema: Dags att samråda

Frågor och svar om RUFS 2010   och samrådsperioden

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

ida klasén, vice ordförande, 
Stockholms Studentkårers 
centralorganisation:
1. Vi har både varit med på seminarier 
och varit studenternas röst i hög-

skolegruppens referensgrupp.
2. Att få alla kommuner i regionen att 
samarbeta och se till helheten. Alla 
måste gå åt samma håll.

3. Vi har träffat RTK och diskuterat 
RUFS. Hur vi ska arbeta vidare har vi 
inte bestämt ännu.

3

Varför behövs en regional 
utvecklingsplan? 
RUFS 2010 ska bli en plan som 
ska göra skillnad för regionen. 
Stockholmsregionen har unika 
tillgångar och styrkor som 
måste förvaltas och utvecklas, 
men också många svagheter. 

En regional utvecklingsplan 
är en gemensam resurs, som 
fungerar som strategi för det 
långsiktiga planerings- och 
utvecklingsarbetet. En ge-
mensam strategi och regional 
samsyn krävs för att ta tillvara 
regionens starka sidor och för 
att hantera gemensamma 
utmaningar. 

Hur påverkar planen mig och mina barn?
RUFS 2010 är ingen konkret genomförandeplan 
och är inte kopplad till någon egen budget. 
Planen ska beskriva hur regionen kan utvecklas 
till en region vi och många andra vill leva, bo och 
verka i. 

RUFS syftar inte till att detaljbestämma hur 
regionen ska utvecklas, men lägger fast vad som 
är viktigt på lång sikt. En enda aktör är sällan 
ensam ansvarig för genomförandet. Utgångs-
punkten är att planen är gemensam och att 
regionens aktörer har ett ömsesidigt ansvar för 
att nå mål och vision. 

Vad innebär samrådsperioden?
Samrådsperioden genomförs under 
drygt fem månader och är en formell 
remissbehandling enligt plan- och 
bygglagen och förordningen om 
Regionala Utvecklingsprogram (RUP). 
Under denna tid kan man ta ställning 
till åtaganden och avgränsningar i 
samrådsförslaget. 

Syftet är att skapa ett engagemang 
för regional utveckling och för att avgö-
ra om förslagen är bra, rimliga och till-
räckliga. Synpunkterna ska ge en bättre 
grund för den kommande planen. 
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Frågor och svar om RUFS 2010   och samrådsperioden

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

Göran Reitberger, adjungerad 
professor, kTH:
1. Deltagit i en referensgrupp med 
andra akademier. Samtal på KTH och 
gjort en avstämning så att fråge-

ställningarna är relevanta.
2. Vara attraktiv för studenter och 
forskare. Det geografiska sam-
spelet mellan olika akademier i 
Stockholmsområdet. Slutligen – 

Stockholm som studentstad, hur man 
tar hand om den växande skaran 
utländska studenter.
3. Intensivt. Det är viktiga 
framtidsfrågor för KTH.

3

Vad ska man ta ställning till under samrådet?
Samrådsförslaget innehåller många förslag och perspektiv. En övergripande vision 
presenteras, sedan fyra mål för att nå visionen och sex strategier för att nå målen. 
Varje strategi konkretiseras i ett antal planeringsmål. 

Under planeringsmålen föreslås ett antal åtaganden, som anger vad som ska 
göras för att uppnå planeringsmålen. En eller flera aktörer kan ansvara för genom-
förandet. För den fysiska strukturen presenteras två alternativa planbilder.

Två alternativ presenteras också för den rumsliga utvecklingen i östra Mellan-
sverige. Strukturalternativen sammanfattas också i kartformat. 

kan vem som helst lämna 
synpunkter på samråds-
förslaget?
Ja. Vem som helst som känner 
engagemang för regionens 
framtid kan lämna synpunkter 
på samrådsförslaget. Samrå-
det är en remissperiod som 
syftar till att skapa intresse 
och engagemang för regional 
utveckling. 

Var hittar jag jämställdhetsfrågor i samrådsförslaget?
Det finns inget särskilt jämställdhetskapitel. Hela RUFS 2010 ska 
genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv, vilket innebär att frågan 
ska integreras i planen. Jämställdhet mellan könen är en förutsättning 
för att målen i planen ska kunna uppfyllas. I planen behandlas också 
folkhälsa som ett horisontellt perspektiv.

Foto: Ulf Lodin
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Aktiviteter
Regionplane- och trafikkontoret kommer att hålla en rad aktiviteter under samråds-
perioden. Anmäl dig och läsa mer på www.rtk.sll.se. Under september kommer 
också fyra konstnärer att erbjuda ett radikalt miljöombyte och en plattform för 
fördjupade diskussioner kring samrådsförslaget i en lägenhet i Huddinge centrum. 

Tema: Dags att samråda

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

Susanne Andersson kopp, projekt-
ledare, kulturnämndens konstenhet, 
Stockholms läns landsting :
1. Vi delfinansierar ett konstprojekt, 
där fyra konstnärer deltar med sin 

kompetens på ett lite annorlunda sätt 
än vad konstnärer brukar.
2.  Att se hur den konstnärliga kom-
petensen kan göra sig gällande i ett så 
pass stort samhällsprojekt som detta.

3.  Kulturnämnden kommer att avge 
remissvar.

3

Öppen seminarieserie för alla i regionen
Alla i regionen bjuds in till seminarier som ska ge mer kött på 
benen kring samrådsförslaget. 

Seminarierna tar utgångspunkt i de strategier som ligger till 
grund för regionens utvecklingsarbete. Seminarierna vänder sig 
till dig som arbetar med regional utveckling och kommer att ge 
möjligheter till diskussioner och informationsutbyte. 
10 september 2008  1 oktober 2008
12 november 2008  3 december 2008
28 januari 2009  18 februari 2009

Regional konferens 
I oktober hålls en konferens som samlar de som arbetar med 
regional utveckling i östra Mellansverige. Det blir ett tillfälle att 
diskutera och utbyta idéer om regionens utveckling.
15 oktober 2008 

Radikalt miljöombyte RUFS 300 personer, 
30 dagar och en 3:a i Huddinge
Under september 2008 Regionplane- och trafikkontoret och fyra 
konstnärer ett radikalt miljöombyte och en plattform för fördju-
pade diskussioner kring samrådsförslaget. 

Vid ett antal tillfällen bjuds mer än 300 ledande politiker och re-
gionala aktörer in till en lägenhet i Huddinge centrum. Lägenheten 
transformeras och görs till en scen för aktivitet och idéproduktion, 
som kan representera både den privata livssfären i relation till om-
världen och de större system vi ingår i.

Konstnärerna och Regionplane- och trafikkontoret kommer att 
leda processen och samla in tankar och erfarenheter som speglar 
ett pågående samhällsbygge.
September 2008. Tid och plats ännu inte klart.

Ring så kommer vi
RTK kan erbjuda stöd i form av expertkunskaper och fördjupad 
information under samrådsperioden. Informationen kan se olika 
ut beroende på behovet. 

Ta kontakt med oss, så kan vi komma till din organisation och 
ge information i olika former. l
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Resan: Strategier

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

ingemar Ziegler, vd, Sl:
1. Både på ledningsnivå och med 
medarbetarorganisationen. Vi har 
diskuterat med RTK och hjälpt till med 
faktaunderlag.

2. Hur, var och när vi ska bygga ut 
kapaciteten. Hur det ska finansieras 
och fungera parallellt med våra andra 
projekt .
3. Först vill jag se hur våra 

hittillsvarande synpunkter har tagits 
emot. I övrigt så kommer vi att granska 
materialet från vår trafiksynpunkt och 
lämna ett officiellt remissyttrande.

3

En resa med mål
Följ med på en resa genom regionen vars vision är att bli Europas 
mest attraktiva storstadsregion. Vi landar och fördjupar oss i tre av 
de sammanlagt sex strategier: Flerkärnighet, sammanhållning och 
livschanser. 

Första stoppet är Södertälje, där Anders Lago berättar om framtids-
planer och om stadens roll i regionen. Därefter besöker vi landmär-

ken, både de vi känner igen och de som kan bli nya platser att samlas 
runt. Den tredje destinationen är Blatteförmedlingen – ett initiativ 
för integration på arbetsmarknaden – kanske den största och vikti-
gaste utmaningen i arbetet med att frigöra livschanser för alla. 

Slutligen landar vi i en stad i östra Mellansverige för att ta reda på 
hur de ser på samspel och utbyte över länsgränserna. l

SAMMANHÅllNiNG: kista Science Tower 
invigdes 2002.

FlERkÄRNiGHET: Anders lago i Södertälje Stadshus.

ÖSTRA MEllANSVERiGE: Arboga. 

FRiGÖRA liVScHANSER: ivan Daza om mångfald.
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Resan: Flerkärnighet

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

Eva lennström, kommunalråd, 
Järfälla kommun:
1. RTK har berättat för oss hur de tänkt 
lägga upp arbetet.  Diskussioner i 
Kommunförbundet Stockholms läns 

arbetsutskott. Utkastet har varit ute i 
kommunstyrelsen och vi har granskat 
hur den stämmer överens med den 
förra RUFS.
2. Helt klart infrastrukturen.

3. Våra tjänstemän kommer att jobba 
med den så att kommunstyrelsen 
kan ta ställning. Vi stämmer av med 
vår översiktsplan om hur Järfälla ska 
utvecklas. Än så länge ser det bra ut.

3

Tanken i strategin ”vidareutveckla en fler-
kärnig och tät region” är att utveckla områ-
den till regionala stadskärnor där god livs-
kvalitet, urbana miljöer, god tillgänglighet, 
närhet till både storstadsupplevelser och na-
tur är det som lockar. Vi besökte Södertälje 
där Anders Lago ger sin bild av Södertäljes 
roll som regional stadskärna.

Anders Lago, kommunstyrelseordförande i 
Södertälje, har precis landat från kongressen 

Från en kärna till flera
De regionala stadskärnorna ska utvecklas för att locka 
människor och verksamheter och komplettera den 
centrala regionkärnan Stockholm. 

Text: Åsa Lekberg Foto: Ulf Lodin
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1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

Johan Danielsson, avgående 
generalsekreterare, Mälardalsrådet:
1. Vi har tagit del av och gett respons 
på materialet som kommit.
2. Eftersom vi jobbar med det 

storregionala perspektivet, så är de 
frågorna viktigast. Därefter kommer 
den globala utmaningen.
3. Vi brukar inte svara på några 
remisser, däremot brukar våra utskott 

göra det. Det är möjligt att vårt 
planerings- och trafikutskott kom-
mer att bereda ett remissvar.

3

i USA dit han var inbjuden för att föreläsa 
om integration. Just mångfald av kulturer 
och ett internationellt näringsliv är två av de 
framgångsfaktorer som har gjort Södertälje 
till den stad det är idag, menar Lago.

– Södertälje är Sveriges internationella 
huvudstad. Stadens storföretag, AstraZeneca 
och Scania, har endast fem procent av sin 
försäljning i Sverige, resten är till andra län-
der, så det är inte bara våra 
invånare som representerar 
ett globalt perspektiv, säger 
Lago.

fler högskoleplAtser
Södertälje växer och vill växa 
mer. Möjligheterna att bli 
större handlar om ett starkt 
näringsliv och utbildning, 
menar Lago.

– Vi ska utöka antalet 
högskoleplatser till 5 000 
och kunna erbjuda en livs-
stil med urbana värden som 
lockar unga. Våra satsningar 
på att initiera egenföretag-
ande bland invandrare ska vi fortsätta med, 
hittills har vi lyckats bra. Våra stora grupper 
av assyrier äger över 100 restauranger i Stock-
holms innerstad, säger Lago stolt. 

– Utmaningen idag handlar om boende. Vi 
har ett otroligt tryck på hyreslägenheter och 
småhus. För att klara befolkningstillväxten 
måste vi få fler bostäder. Från 400 nya bostä-
der per år ökar vi till upp mot tusen.

knutpunkt i regionen
Lago menar att Södertälje är knutpunkten i 
södra Storstockholm, men också länken till 
Sörmland. I regionbildningen ser han gärna 
att Sörmland kopplas samman ytterligare 
med Stockholms län och bildar en gemen-
sam region. 

– Kommunikationerna behöver dock för-
bättras. Idag funkar det utmärkt att åka bil, 
men det är krångligt och dyrt att åka kom-
munalt, eftersom vi har olika taxesystem 
inom Sörmlandtrafiken och SL.  

Just tillgången till högre utbildning och de 
mervärden de genererar gav Södertälje priset 
som den mest kreativa av Sveriges 290 kom-
muner i en undersökning av Handelshög-

skolan i Göteborg, år 2007. 
Undersökningen visar på en 
markant dominans i toppen 
för storstadskommunerna, 
där det finns tillgång till 
högskolor och universitet. 

– Vi är jättestolta över 
utmärkelsen, det är utbild-
ning och infrastruktur som 
är hörnstenarna i utveck-
lingen av regionen.

Anders Lago är väl insatt i 
RUFS 2010 och har vid flera 
tillfällen haft dialog med 
RTK. I det stora hela är han 
positiv till testversionen för 
samrådsförslaget men han 

menar dock att i planeringen av regionen 
måste man ta större hänsyn till att Stock-
holmsregionen är segregerad. 

– De senaste trettio åren har utvecklingen 
gått åt fel håll. Det är inte så att skillnaderna 
har utjämnats, snarare har de ökat.

 I de södra kommunerna har man betydligt 
lägre inkomster och nästan all högre utbild-
ning ligger norr om Slussen. Alla satsningar 
som staten och regionen gör på forskning 
och utbildning borde ligga söder om Slus-
sen. Det skulle betyda oerhört mycket. När 
det gäller lösningar på infrastruktur borde 
satsningarna göras på den södra länshalvan. 
Infrastruktur och högskola är de två vikti-
gaste faktorerna för att på lång sikt utjämna 
skillnader i regionen, säger Anders Lago.  l

Röster om Södertälje

loveness, 15
Södertälje är en mysig 
stad. Det bästa är när-
heten till Stockholm. 
Jag skulle vilja att det 
fanns fler klädaffärer 
och McDonalds här.

Tony, 33
Det bästa med sta- 
den är det mångkul-
turella. Folk har vant 
sig vid mångfald 
och ser det som en 
självklarhet.

Anette, 40 plus
Södertälje är bra, 
men kan bli bättre. 
Fler grönområden 
och dansställen för 
40-plussare. Bäst är 
det mångkulturella.

FAKTA Södertälje

 befolkning: 82 737 
(Män 41 497, kvinnor 41 240)  
Födda utomlands: 22 708 (27 procent)
Utländsk bakgrund: 32 243 (39 procent)
Finland 7 143 Turkiet  5 257 
Syrien 5 220  Irak 5 105 
Libanon 1 741  Tyskland 1 096 
Chile 854  F d Jugoslavien 783 
Polen 743  Övriga länder  4 301

Södertäljes besökstopp: 1. Tom Tits 
Experiment. 2. Torekällberget. 3. Ytterjärna.
4. Kulturcenter  5. Tullgarns slott och park.

Anders lago i Södertälje Stadshus. 
På väggen bland andra björn borg, 
en av Södertäljes ambassadörer.

>>
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Resan: Sammanhållning

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

lena kanström, direktör, 
centrum för folkhälsa:
1. Vi har diskuterat kring 
folkhälsomålen och försökt att 
få in delar av det i den regionala 

utvecklingsplanen. Vi har också 
deltagit som experter inom bland 
annat miljö- och sociala frågor. 
Dessutom har vi hjälpt till att göra en 
hälsokonsekvensbeskrivning.

2. Att man ser att det finns tydliga 
kopplingar mellan regional utveckling 
och hälsa.
3. Vi kommer att tillsätta en arbets-
grupp som läser igenom och tycker till. 

3

landmärken skapar identifikation och leder till möten 
mellan människor. Möten föder tillit – en nödvändighet 
för att ett samhälle ska fungera.

Det är svårt att föreställa sig ett samhälle 
där vi inte möts. För många av oss är det en 
självklarhet. Vi möter kollegor, grannar, vän-
ner och obekanta, både på offentliga och pri-
vata platser.

Möten med andra 
skapar sammanhåll-
ning och tillit, en 
nödvändighet för 
att vi ska komma 
överens, fatta beslut 
och kunna lita på 
andra.

Skillnaderna i re-
gionen är dessvärre 
stora vad tillit beträf-
far. I de områden där 
samhällsdeltagandet är lågt är också tilliten 
låg. Som högst anser 47 procent att de inte 
kan lita på andra, jämfört med 4 procent i 
det område där tilliten är starkast. Skillna-
derna är oroande eftersom bristande tillit 
späder på isolering och utanförskap.

Socialt kapital, tillit till andra och till po-
litiska institutioner och delaktighet, kan och 
bör utvecklas bland annat genom att mötes-

platser skapas där invånarna har möjlighet 
att träffas. 

Att skapa nya landmärken är ett annat 
sätt. Sedan begreppet landmärke mynta-
des har dess betydelse vidgats väsentligt, så 
också dess angelägenhetsgrad. Landmärken 
har gått från att ha giltighet för sjöfarare 
till att också gälla för en plats, eller regions, 
utveckling. 

stärkt sAmmAnhållning
Landmärken är identitetsskapande såväl för 
den lokala platsen som för hela regionen. 
De skapas utifrån varje plats egna förutsätt-
ningar, vilket ger trovärdighet och särprägel 
och gör dem beständiga.  

– Lyckade landmärken har potential att 
realisera flera värden: sätta platsen på kar-
tan, lyfta fram platsens unika värden, öka at-
traktiviteten gentemot omvärlden och bidra 
till stolthet och en stärkt sammanhållning 
hos invånarna, säger Göran Cars, professor i 
samhällsbyggnad på KTH. Tillsammans med 
Sabina Dethorey på KTH arbetar han med 
stadsattraktivitet och platsmarknadsföring.

Många landmärken väcker starka känslor 

redan på planeringsstadiet. Kritiken mot ex-
empelvis Globen och Turning Torso var hård 
innan de byggdes. Men när byggnaderna väl 
var på plats blev de snabbt positivt värdelad-
dade symboler.

– Turning Torso har skapat det ”nya Mal-
mö” och området runt omkring har blivit 
en självklar mötesplats inte bara för Malmö-
borna utan också för besökare, säger Cars.

nyA mötesplAtser
Det finns idag relativt få landmärken i re-
gionens kommuner. Men den nya national-
arenan i Solna, upplevelseparken i Botkyrka 
liksom konsthallen på Hålludden i Värmdö 
har alla förutsättningar att bli tillskott.

– Svenskarna är 
bra på landmär-
ken men vi kan bli 
mycket bättre. Miss-
taget många gör är 
att kopiera redan ex-
isterande. Ett lyckat 
landmärke är när 
den fysiska bygg-
naden kombineras 
med aktiviteter och 
upplevelser, säger 

Göran Cars.
– Hågelbyparken i Botkyrka är ett bra ex-

empel på landmärke som kommer att skapa 
flera positiva effekter. Här kombineras den fy-
siska platsen med aktiviteter och upplevelser, 
säger Cars. Hans favorit bland landmärken 
ligger i Newcastle i England. 

– En gigantisk ängel i järn hälsar välkom-
men till staden. Statyn ifrågasattes starkt 
eftersom arbetslösheten var stor och man 
tyckte att pengarna skulle läggas på annat. 
Men när ”Angel of North” äntligen stod klar 
blev det en symbol för en stolt stad som rest 
sig ur sot och aska. l

landmärken lockar 
och väcker känslor

Text: Åsa Lekberg 

Sabina Dethorey på kTH.

Göran cars, professor 
i samhällsbyggnad på kTH.
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1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

Jan-Owe larsson, styrelseordförande, 
Regionförbudet Östsam, linköping:
1. Stockholms läns landsting har 
besökt oss och vi har haft en dialog.
2. Förståelse för sambanden mellan 

Östergötland och Stockholm –  insik-
ten att vi måste samspela. Det handlar 
bland annat om arbetskraft som kan 
pendla. Vi är ett alternativ när det 
gäller stadsutveckling.

3. Vi har en tjänstemannaorganisation 
i Regionförbundet Östsam som kom-
mer att jobba med remissen. Det blir 
jättespännande. Det är insiktsfullt att 
Östergötland är med på resan.

3

FAKTA Från julbock till Science Tower

landmärke. Angöringsmärke, 
naturlig, iögonfallande landfor-
mation eller torn, stenröse, mast, 
byggnad etc, som underlättar för 
sjöfarande att orientera sig när 
land angörs efter en resa i öppen 
sjö. (Källa: Nationalencyklopedin)

Turning Torso. Invigdes  2005.
190 meter hög och med 54 vå- 
ningar är Turning Torso Sveri-            
ges högsta byggnad och Europas 
högsta bostadshus. Här finns 147 
lägenheter och flera möteslokaler 
vilket gör Turning Torso till ett av 
de få landmärken i världen som är 
en del av den levande vardagen. 

Huset har fått stor uppmärk-
samhet i media. Bland annat i 
Financial Times som anser att 
Malmö är ett strålande exempel 
på hur man börjat profilera sig 
tillsammans med Köpenhamn i ett 
”intercitysamarbete” för att bland 
annat locka till sig affärsturism. 

kista Science Tower. Invigdes 2002. 
Ett av världens hetaste IT-områden. 
Kista Science Tower speglar 
högteknologi och byggnaden har 
blivit ett landmärke som syns 
vida omkring och länkar samman 
arbetsområdet med bostadsom-
rådet. 

Här finns idag ett attraktivt 
utbud av kontorslokaler, bostäder, 
kultur, service och rekreation, med 
fler företag och anställda på en 
begränsad yta än någon annan-
stans i landet.

Stadshuset. Invigdes 1923. Med 
sitt 106 meter höga torn och de tre 
förgyllda kronorna är Ragnar Öst-
bergs skapelse en internationell 
symbol för Stockholm och Sverige.

Globen. Invigdes 1989. Den är 
en av världens största sfäriska 
byggnader, mäter 110 meter i 
diameter och är 85 meter hög. 

Den används till sport och olika 
publika evenemang. Totalt rymmer 
anläggningen 14 000 åskådare. 
Globen är ett monument över 
framgång och en stark symbol för 
Stockholm. 

Gävlebocken. Invigdes 1966.          
Av säkerhetsskäl förvaras Gävle-
bocken på hemlig ort. Bocken har 
passerat 40-årsstrecket, gått upp 
600 kilo i vikt och väger nu 3,6 
ton. Det beror både på flamskydds-
medlet och mera hull (halm) runt 
magen.

Förra året skrevs 1 029 artik-
lar om bocken i internationella         
me dier. Både BBC och The New 
York Times hade länkar från sina 
webbplatser till kamerorna – vilket 
bidrog till hela 700 000 besök på 
Gävle kommuns hemsida. 

Dalahästen. Har tillverkats sedan 
1600-talet. Världens största häst 

står utanför Avesta, är 13 me-
ter hög och invigdes 1989. Bob 
Hope, Doris Day, Elvis Presley och 
medlemmar av Högsta Sovjet har 
fått en dalahäst. Bill Clinton fick 
en av statsminister Göran Persson 
och när Carl Bildt lämnade sitt 
fredsuppdrag i Bosnien gav han 
bort 400 stycken. 

Dalahästen är, ur internationellt 
perspektiv, ursymbolen för Sverige. 
Det var på Världsutställningen i 
New York 1939 som dalahästen fick 
sitt internationella genombrott. 
En nära tre meter orange dalahäst 
valdes ut till en världsutställning 
som hyllade teknikens framsteg 
och framtiden. 

De som verkligen förespråkade 
dalahästen som Sveriges symbol, 
var dessutom några av tidens 
och Sveriges mest framstående 
arkitekter och konstnärligt begå-
vade människor.

>>

Hågelbyparken i botkyrka.
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Resan: Frigöra livschanser

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

kristina Söderberg, avdelningschef 
regional utveckling, Vägverket:
1. Vi har varit med i dialogsam-
manhang, dels i en övergripande 
diskussion på hela RUFS, men vi har 

också deltagit i mindre projektet.
2. Hur framtidens transportbehov    
ska lösas.
3. Vi har personer som kommer 
att sätta sig in i frågan och lämna 

synpunkter, som vi sedan kommer    
att sammanställa. 

3

Sweden Goes Global
Integration på arbetsmarknaden – kanske den största 
och viktigaste utmaningen i arbetet med att frigöra 
livschanser för alla. 

Text: Åsa Lekberg Foto: Ulf Lodin

I en region som kännetecknas av öppenhet 
och mångfald ska varje individ ges möjlighet 
att utveckla sin egen potential. Att frigöra 
livschanser för alla, är en nödvändighet för 
att hålla samman regionen och minska utan-
förskapet.

Regionens utmaning när det gäller mång-
fald i arbetslivet är ett huvudtema i OECD:s 
Territorial Review. I rapporten betonas att det 
krävs fler insatser för att främja mångfalden, 
en av de främsta tillgångarna i den kunskaps-
baserade ekonomin:

”Allmänt sett verkar en förbättring kräva 
att man växlar från en modell för stöd och 
rättigheter till en där man erkänner det so-
ciala, kulturella och ekonomiska värdet av 
mångfald.”

I arbetet med integration behövs lokala åt-
gärder som stärker individens kompetens och 
ökar dynamiken på arbetsmarknaden. Ett så-
dant initiativ är Blatteförmedlingen. Vi reste 
dit för att se hur de jobbar med mångfald.

ett initiAtiv för mångfAld
”Lika barn leka bäst men olika barn skapar 
nya lekar.” Ivan Daza har en mängd uttryck 
för att formulera vinsterna av mångfald och 
en förmåga att skapa verklighet av ord.

Han kom till Sverige från Bolivia som tre-
åring och enligt hans egen beskrivning av 

ordet blatte faller han in i den kategorin.
”Blatte är en individ med svensk eller 

utländskt ursprung, som bor i Sverige och 
har insikt i andra språk, kulturer, seder och 
bruk.” Med andra ord en resurs som till varje 
pris ska tas tillvara.

Och det gör Daza och hans nio medar-
betare på Blatteförmedlingen i Stockholm. 
Förmedlingen är ett rekryteringsföretag och 
arbetar med förändringsprocesser. 

för AllA
Här coachar man invandrare ut på arbets-
marknaden, tränar arbetsgivare i mångfalds-
rekrytering och förklarar för företagsledare 
hur de tjänar på mångfald.

Svenska Spel, Google, Systembolaget, Svens-
ka bostäder och kommuner är några av deras 
kunder. I sin databas, som är öppen för alla, 
är idag 6 500 arbetssökande regis-trerade. 

Ivan Daza bevittnar  ständigt hur invand-
rare särbehandlas på arbetsmarknaden.

– De är mer ifrågasatta än vad ”svenskar” 
är. De måste prestera bättre och det finns en 
tröghet bland arbetsgivare att inte se kopp-
lingen mellan mångfald och framgång.

De företag som hanterar mångfald går det 
väldigt bra för. De är mer attraktiva medan 
icke-integrerade arbetsplatser har låg attrak-
tionskraft. Daza menar att de samhällseko-

nomiska vinsterna av en lyckad integration 
ska vi inte försöka att mäta i termer som 
kronor och ören.  

– Det finns ett oerhört stort mervärde i en 
integration som bygger på att invandraren 
själv bygger upp sin omvärld, sitt kontaktnät, 
sin ekonomi och sitt självförtroende.

Blatteförmedlingen har tagit fram Mång-

”blatte är en individ med svenskt 
eller utländskt ursprung, som bor 
i Sverige och har insikt i andra 
språk, kulturer, seder och bruk”, 
berättar ivan Daza. 

Mer information hittar du på 
www.blatteformedlingen.se.
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1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

Mårten Wallberg, ordförande, Natur-
skyddsföreningen, Stockholms län:
1. Dels har vi lämnat remissyttranden, 
men framför allt har vi deltagit genom 
dialogmöten och arbetsgrupper,  

samtliga arrangerade av RTK.
2. Bevara och skydda våra grönom-
råden, framför allt de gröna kilarna. 
Effektivt samhällsbyggande och ut-
vecklad kollektivtrafik.

3. Vi berömmer det vi tycker är bra, och 
kommer med förslag till förbättringar. 
Vi kommer också att försöka ha fort-
satt muntlig kontakt med RTK.

3

faldsbarometern, ett verktyg för att mäta 
mångfald i kommuner och företag.

– Det finns många företag som har mång-
faldsplaner men det är i många fall verk-
ningslösa dokument. Många vill veta men 
har inte de rätta verktyget, säger Ivan Daza. 

Sweden Goes Global är ett annat koncept 
förmedlingen lanserat. En kommun som nap-

pat är Örebro, men visionen är att alla ska 
följa efter. 

Richard Vappelin, ordförande för vuxen-
utbildning och arbetsmarknadsnämnden i 
Örebro, satsade 650 000 kronor av kommu-
nens pengar på Blatteförmedlingens koncept 
– Sweden Goes Global. ”Använd invandrarnas 

kompetens och kontakter i hemländerna, för 
att öka exporten av svenska varor.”

Ett år efter att projektet startade är arton 
före detta arbetslösa invandrare egna företa-
gare inom exportbranschen. De har gått från 
bidrag till lön och förmedlar miljonaffärer 
till svenska exportföretag.

öreBro goes gloBAl
De 18 invandrarna handplockades från Sfi 
(svenska för invandrare) och kriteriet var att 
gruppen skulle ha en global spridning och 
representera alla världsdelar. De utvalda har 
akademisk utbildning och stora kontaktnät 
i sina hemländer. Tillsammans behärskar de 
33 olika språk. 

– De flesta av invandrarna hade bott många 
år i Sverige men aldrig haft chans att komma 
ut på arbetsmarknaden. De blev överlyckliga 
för erbjudandet som har förändrat deras och 
deras familjers liv, berättar Vappelin. 

miljonAffärer
Efter utbildning i exportfrågor började de 
sälja svensktillverkade miljötekniska pro-
dukter till sina hemländer. Tre månader 
senare hade de 150 offertförfrågningar från 
11 länder – vindkraftverk till Baltikum, sol-
cellstyrda gatlyktor till Afrika. Dessutom 
samarbetar man med Atlas Copco och har 
förmedlat kontakter till nigerianska reger-
ingen för Skanskas räkning.

– Man kan fråga sig varför det krävs kom-
munal inblandning för att få svenska företag 
att inse den otroliga kompetens som invand-
rare kan bidra med till det svenska närings-
livet, säger Vappelin.

– Pengarna kommunen investerat i sam-
manhanget är ingenting. Idag är Örebro      
Goes Global en egen ekonomisk förening 
utan inblandning från kommunen. l

>>
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Resan: Flerkärnighet

1. Ert deltagande i RUFS? 2. Viktigaste frågan? 3. Hur kommer ni att arbeta med remissen?

Hans Ullström, chef för landstingets 
kulturförvaltning:
1. Jag har varit på tre seminarier 
som RTK har ordnat. Projektledaren 
för arbetet inom kultursektorn 

har även föredragit rapporten 
för kulturförvaltningen och 
kulturnämnden.
2. Jag tycker att man kan bli bättre 
på att marknadsföra regionen för 

den enskilda individen, med mjukare 
värden, som till exempel ett rikt kul-
tur- och fritidsliv. 
3. Vi tar fram ett förslag som sen 
fastställs av kulturnämnden.

3

Städer länkas samman
Utbytet mellan kommunerna i östra Mellansverige 
innebär en mängd aktiviteter över länsgränserna. 
Vi reser till Arboga, en av de gamla historiska städerna, 
för att få svar på hur de ser på östra Mellansveriges 
mer betydande plats i RUFS när det gäller en ut-
vidgning av regionen.

Arboga, med sina 13 400 invånare, ligger 
bara en halvtimme från Västerås och Eskils-
tuna, där Mälar- och Svealandsbanan möts.

Här finns många attraktiva boendemiljöer, 
en levande stadskärna och en utvecklad so-
cial miljö. Staden har liksom regionen växt 
både när det gäller arbetstillfällen och in-
flyttning. Saab AB och FMV är de två största 
arbetsplatserna och har båda haft stor bety-

Text: Åsa Lekberg

Arbogaån.
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”Arboga har en självklar plats i storregionen, säger kommunalstyrelsens ordförande 
i Arboga, Olle Ytterberg. kommunens styrka när det gäller kulturmiljön, tillgänglighet 
och föreningslivet är det som kan få kommunen att ta plats i en storregion.”

delse för kommunens utveckling.
Olle Ytterberg, kommunstyrelsens ordfö-

rande i Arboga, menar att staden är i hög 
grad beroende av sitt omland, vilket kräver 
samarbete över länsgränserna.

 – Arboga har en självklar plats i storstads-
regionen, de korta avstånden och en ganska 
central placering i landets befolkningscentra 
är en styrka. De trender vi kan se idag talar 
för en fortsatt regionsförstoring. 

BrA logistiskt läge
– Kommunikation är nyckeln till attraktivitet 
och det är något som Arbogaborna kämpat 
för i alla tider, menar Ytterberg. 

– Carl Johan Stolpe, borgmästare i Arboga, 
slogs redan på 1850-talet för att få till stånd 
järnvägen till staden. Idag handlar striden 
om Citybanan och E20-stråket.

Arboga har ett strategiskt läge mitt i västra 
Mälardalen. I Arboga  med omnejd möts E18 
och E20, Mälarbanan och Svealandsbanan. 

En fraktflygplats, godspendel och kombiter-
minal finns även i regionen. Allt detta sam-
mantaget placerade Arboga på tredje plats i 
rankningen av Sveriges viktigaste logistiklä-
gen 2007.

– För Arbogas näringsliv är det strategiska 
läget naturligtvis viktigt. Det geografiska 
läget med unika kommunikationer erbju-
der spännande möjligheter vid företagsetab-
leringar.

– Man behöver vara aktiv för att hitta och 
utnyttja möjligheter, men också aktiv för att 
synas, säger Ytterberg. Han menar att Arboga 
håller sig väl framme i regionala samarbeten. 
Bland annat ingår kommunen i ett femårigt 
regionalt näringslivssamarbete inom Stock-
holm Business Alliance (SBA) tillsammans 
med drygt 40 andra kommuner. 

– Vår strategi är att ta för oss så mycket 
som möjligt. Samarbeten är bra, men det 
kräver ett starkt engagemang och initiativ 
från vår sida.

FAKTA Arboga

Historia
Redan under stenåldern bodde och ver-
kade man i trakterna runt Arboga, men 
den mest spännande utvecklingen var när 
franciskanermunkarna bosatte sig här 
under 1200-talet. 

”Gråbröderna” stannade bara till i stä-
der som de trodde skulle expandera, vilket 
Arboga mycket riktigt gjorde, och man 
bidrog med mycket till staden. Bröderna 
byggde bland annat ett kloster, som blev 
Arbogas stadskyrka.

Arboga var under medeltiden en bety-
dande stad med Arbogaån som förband 
Arboga med Stockholm och världen. I 
Arboga hölls Sveriges första riksdag 1435 
med Engelbrekt i spetsen. Under 1500-ta-
let bodde Gustav Vasa här med sin dotter 
Cecilia, som senare blev grevinna Cecilia 
av Arboga.

Arboga idag
Ett av stadens starkaste kännetecken är
inspiration i både fysisk och mental be-
märkelse. Man vill se sig som ett alternativ 
till ett stressigt storstadsliv och en plats 
för kreativitet, reflektion och gemenskap. 

De relativt höga boendekostnaderna i 
grannkommunerna, kombinerat med bra 
pendlingsförbindelser, kan leda till att ef-
terfrågan på bostäder ökar i Arboga. 

engAgemAng
– Vi hoppas också att Arbogas gynnsamma 
läge och fungerande transportsystem kom-
mer att vara viktiga förutsättningar för kom-
munens fortsatta utveckling och etablering 
av nya företag.

Ytterberg menar att för tio år sedan hade 
de flesta Arbogaborna ingen åsikt om utveck-
lingen av samspelet med storregionen, men 
att det ser annorlunda ut idag.

– Pendlingen har ökat och behovet av att 
resa har blivit en verklighet på ett annat sätt 
än vad det var tidigare. Idag vill man vara del 
i en större helhet.

– Överhuvudtaget är Arbogaborna positivt 
inställda till en tillväxt som är förenad med 
storregionen. l

Olle Ytterberg,  ordförande i kommunstyrelsen, Arboga.
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Utblick

Det finns inga hemligheter eller genvägar. Det handlar om hårt arbete 
och att steg för steg positionera sig på nya marknader. Vi besöker Atlas 
copco compressor Ab, ett multinationellt företag med lång erfarenhet 
av strategiska beslut och långsiktiga visioner. En organisation vars 
beslutsprocesser på många sätt liknar arbetet med RUFS 2010.

Den svenska metoden

Text: Kristofer Sandberg Foto: Ulf Lodin 

Det började med tåg och järnvägstillbehör. 
Det var 135 år sedan – idag är det en mång-
miljardindustri. 

Atlas Copco sysselsätter omkring 33 000 
människor i 160 länder. Utvecklingen har 
gått på räls, även om just tågen fick Atlas 
att tillfälligt spåra ur redan efter ett par år. 
Konkursen var ett faktum, men den blivande 
jätten stod snabbt på fötterna igen. 

Det stora genombrottet kom först i mitten 
av 1940-talet. Atlas Copco lanserade en luft-
trycksdriven bergborrmaskin som var lättare 
än tidigare modeller. Plötsligt kunde en per-
son ensam sköta borren, i stället för ett helt 
arbetslag. ”Den svenska metoden” var född.

– Det blev en revolution inom gruvindu-
strin. För oss innebar det att den interna-
tionella utvecklingen tog fart och vi kunde 
etablera säljbolag runt om i världen, säger 
Gunnar Hindrum.

storA skillnAder mellAn kundernA
Gunnar Hindrum är vd på Atlas Copco Com-
pressor AB, och hemma i Sverige efter 19 års 
utlandstjänst. Han menar att Atlas Copcos 
framgångar med tryckluftslösningar handlar 
om något så enkelt som att vara nära kun-
den. 

– Vi satsar på långsiktiga relationer där 
vårt engagemang ska bidra till att öka kun-
dens produktivitet. Det gör vi genom samver-
kan och förnyelse, säger han.

Strukturen för hur Atlas Copco arbetar är i 
princip densamma världen över. Gunnar kal-
lar det för ”territory management”. Det inne-
bär att segmentera marknaden och anpassa 

produkter, tjänster, personal och service efter 
de lokala förutsättningarna.

– Det är stora skillnader mellan våra kun-
der i till exempel Kina, Moçambique, Malawi, 
Indien och Sverige. Det måste man ha förstå-
else för. Först handlar det om att bygga upp 
verksamheten. Sen, när mina ”tonåringar” 
blivit mogna, får de lämna boet. Då behö-
ver de inte organisationen på samma sätt 
längre. 

en slipAd orgAnisAtion
Efter att verksamheten har etablerats sker 
ständiga uppföljningar. Fungerar delmålen 
och hur kan man slipa flödet och organisa-
tionen ytterligare?

– Vi har så kallade score cards, som baseras 
på en treårsplan. Med hjälp av dessa tittar vi 
på ett specifikt antal faktorer som påverkar 
verksamheten. Därefter sätter vi upp våra 
”targets”. Vi har jobbat på detta sätt i snart 
13 år och det är ett oerhört starkt verktyg.

Vart tredje år görs en djupare analys till-
sammans med företagsledningen. Dessa 
analyser kompletteras i sin tur med månads-
avstämningar där man tittar på tremånaders- 
och tolvmånadersprognoser. 

Att göra realistiska prognoser handlar 
om många faktorer. Lyhördhet återkommer 
Gunnar till. Både inför omgivningen och 
kunderna.

 – Det är viktigt att hänga med i media 
där man verkar. För oss i Sverige kan det vara 
hur bankerna påverkas av lånekrisen i USA 
och hur det i sin tur hänger samman med 
byggandet. Man får bedöma alla dessa bitar 

Atlas copco compressor 
Ab:s kunder är allt från 
mindre gummiverk-
städer till tunga indu-
strier med mångmiljon-
investeringar.
     – Då handlar det om 
totala kompressorinstal-
lationer, där kunden bara 
behöver ”trycka på en 
knapp” för att kompres-
sorerna ska ta över, 
säger Gunnar Hindrum, 
vd på Atlas copco com-
pressor Ab.

lilla bilden: En annan tid 
– samma behov.
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FAKTA Atlas Copco

• Atlas Copco verkar inom tre affärs-
 områden: kompressorteknik, industri-
 teknik och gruv- och anläggningsteknik.
• Koncernens intäkter uppgick 2007 till 
 63 miljarder kronor, varav hälften kom 
 från kompressorteknik.
•  Vd och koncernchef, Gunnar Brock.
•  Atlas Copco Compressor AB är ett svenskt  
 försäljningsbolag för tryckluftslösningar  
 till kunder inom bland annat pappers-,   
 massa-, verkstads- och läkemedelsindustri.

och prata med kunderna för att få en upp-
fattning om hur de tänker. Återigen handlar 
det om långsiktigt arbete.

stArk företAgskultur
”Vart ska vi gå och hur ska vi komma dit.”  

Så heter ett av de interna strategidoku-
ment som ligger bakom varje steg företaget 
tar. Att vara en aktör på den internationella 
arenan innebär ett stort ansvar. Varje beslut 
i varje relation 
får konsekvenser. 
Därför vill Atlas 
Copco, i så stor ut-
sträckning de kan, 
vara en god och bi-
dragande samhälls-
medborgare. I linje 
med det diskuteras 
etikbegreppet mer 
och mer. Det gäller 
att sätta rutiner 
på plats så snabbt 
som möjligt.

Men att skapa 
en företagskultur som ger utrymme för indi-
viden och samtidigt får hela organisationen 
att dra åt samma håll, är ingen lätt uppgift. 
Gunnar är övertygad om att Atlas Copco har 
lyckats. Det är i alla fall många som ser fram 
emot sin guldklocka.

– Min fru sa en gång ”du flyttar bara från 
ett skrivbord till ett annat”. Det är samma 
rutiner överallt, man ska bara lära känna lite 
nytt folk. Men man vet precis vad de går för 
och vilka värderingar de har, säger Gunnar 
Hindrum. l

”Vi satsar på långsiktiga 
relationer där vårt engage-
mang ska bidra till att öka 
kundens produktivitet. Det 
gör vi genom samverkan 
och förnyelse.”
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Rapporter & publikationer

Regionplane- och trafikkontoret bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. 
I rapportserien presenteras kunskapsunderlag, analyser, scenarier, kartläggningar, utvärderingar, 
statistik och rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporter är framtagna av 
forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av RTK. På www.rtk.sll.se/publikationer 
finns möjlighet att ladda hem digitala versioner, beställa eller prenumerera på rapporterna.

2008 • 3 Näringsliv, logistik och terminaler
   i Stockholms län
2008 • 2 Folkhälsa i regional utvecklings-
   planering
2008 • 1 Kultur i regional utvecklings-
   planering
2007 •  16 Vision,  objectives and strategies for
   the regional development of
   Stockholm
 Programme for a new Regional  
 Development Plan (RUFS 2010)
2007 •  15 Transeuropeiska transportnätverk
   (TEN-T) i Stockholm-Mälarregionen
2007 •  14 Stockholmsregionens hamnstruktur 
   – underlag till ett förhållningssätt
2007 •  13 Stockholmsregionen i ett europeiskt
   perspektiv
2007 •  12 Vi ses på Internet. Svensk version av
                     rapport 2007 11 (Social Interaction
    in the Virtual Stockholm Region)
   enbart publicerad på webben
2007 •  11 Social Interaction
   in the Virtual Stockholm Region
2007 •  10 Vision, mål och strategier för
   regionens utveckling.
   Program för ny regional utveck-
   lingsplan (RUFS 2010)
2007 • 9 Universitet och högskolor 
   i Stockholmsregionen 
2007 • 8 Ansvarskommittén och storstaden
2007 • 6 Stationsstruktur i ABC-stråket
2007 • 5 Begrepp inom regional utveckling
2007 • 4 Från Hörjel till Cederschiöld
2007 • 3 Eftervalsundersökning 2006
2007 • 2 Stockholmsmigranterna kring 
   millennieskiftet
2007 • 1 Planering för minskad boende-
   segregation
2006 • 4 Räcker arbetskraften?
2006 • 3 Samverkan i Stockholmsregionen
2006 • 2 Transportsystemets finansiering
2006 • 1 Företagens FoU i Stockholm
   – Mälarregionen
2005 • 2  Infrastrukturplanering 
   i Stockholmsregionen
2005 • 1 Kunskapsregioner i konkurrens 
   – regional samverkan för framgång    
2004 • 2  Stockholmsregionen 
   och EU-utvidgningen
2004 • 1 Yrkesutbildning i Stockholms-
   regionen
2003 • 5 Hållbar utveckling för forskningen?
2003 • 4 Trafikpolitik – samspelet mellan 
   stat och region
2003 • 3 Destination Stockholm
2003 • 2 Stockholmsregionens samspel 
   med sin nära omgivning
2003 • 1 Flera kärnor
2002 • 3 Fler till högre utbildning
2002 • 2 Trafikpolitik i Nordamerika och Asien
2002 • 1 Mälardalen – en region?

Rapporter från år 2002: 

RTK har tillsammans med regionförbun-
den i Sörmland och Uppland startat en 
diskussion om regionala aspekter på den 
storstadsnära landsbygden. Arbetet redovi-
sas i en kommande rapport – ”Storstadsnära 
landsbygd”.

Det övergripande syftet med rapporten är 
att kartlägga den storstadsnära landsbygdens 
olika intressenter och att öka kunskapen om 
hur den framtida utvecklingen i regionen 
påverkar landsbygden. Den gamla uppdel-
ningen mellan stad och landsbygd är inte 
längre relevant, i stället talar man om regi-
ondelar som har olika funktioner. 

Frågorna har fram till nu inte ägnats nå-
got större intresse från samhällsplanerarnas 
sida, men i takt med tillväxten i regionen 
påverkas landsbygden mer och mer.

gemensAmmA Behov
Landsbygden förändras hela tiden, jordbru-
ket i Mälardalen har minskat kraftigt och 
näringslivet har blivit alltmer tjänsteinrik-
tat, något som också efterfrågas av stads-
befolkningen. Arbetsflödet mellan stad 
och landsbygd runt Mälaren ökar, delar av 
landsbygden är viktiga utflyktsmål och re-
kreationsområden och landsbygden är en 
viktig del av den regionala identiteten.

Olika intressenter och sektorer med både 
motstridiga och gemensamma intressen 
innebär en stor utmaning som planerarna 
måste hantera.

I rapporten pekar man bland annat på 
hur det gemensamma behovet av utbyggd 
infrastruktur kan komma i konflikt med 

Samspelet mellan stad och landsbygd har med tiden blivit 
en allt viktigare fråga för den regionala planeringen.

Storstadsnära landsbygd

olika kultur- och naturintressen. Just sådana 
värden som gör landsbygden attraktiv. En ak-
tuell fråga är utarmningen av lokal service 
som konkurreras ut av storskaliga lösningar 
på annat håll i regionen, vilket kan leda till 
konflikter mellan olika aktörer lokalt och 
regionalt.

Det kommer att krävas förståelse för var-
andras intressen. Det konstateras i rapporten 
att det finns en positiv inställning till en dia-
log kring frågorna både i Stockholm och Mä-
lardalen. Men det är inte bara en geografisk 
fråga och det är lika viktigt med en dialog 
över sektorsgränserna som i tid lyfter fram 
både potentiella konflikter och gemensamma 
lösningar.

Därför finns det all anledning att fortsätta 
den kunskapsuppbyggnad som rapporten på-
börjat och att hålla liv i den storregionala 
dialogen. l

i storstadsnära Mariefred är Gripsholms slott ett 
populärt utflyktsmål.

Text: Kjell Karlsson Foto: Ulf Lodin 
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Kontaktperson RTK för nämndbeslut:

Börje Wredén, tel. 08-737 41 89, 
e-post: borje.wreden@rtk.sll.se

Nämndbeslut

Finansdepartementet föreslår att kommu-
ner och landsting ska kunna medfinansiera 
statliga väg- och järnvägsprojekt som ligger 
utanför den egna kommunen. 

Särskilda skäl krävs, som till exempel att 
trafiklösningen underlättar arbetspendling, 
löser upp flaskhalsar i trafiknätet eller främjar 
näringslivsutvecklingen. Förändringen kom-
mer att innebära att kommuners medfinan-
siering av Citybanan ges ett tydligare stöd i 
lagen. 

RTN delar synpunkterna om ändring av 
kommunallagen, men menar att förslaget har 
brister när det gäller redovisningsaspekter, 
vilket riskerar att inskränka kommuners möj-
ligheter till medfinansiering.

Nämnden efterfrågar därför ytterligare för-
ändringar av lagen för att bättre förena sta-
tens intresse om kommuners medfinansiering 
med kommuners intresse av att hantera sina 
bidrag som kapitalkostnader.

Kommunal medfinansiering 
av regionala infrastrukturprojekt

RTN har godkänt rapporten ”Ut-
veckling av stomtrafiken i Stock-
holms innerstad”. Rapporten har 
tagits fram av SL i samråd med 
Stockholms stad och Regionpla-
ne- och trafikkontoret, RTK. 

Studien beskriver hur inner-
stadens stomtrafik kan utvecklas 
fram till år 2015 och tar upp frå-
gan om det finns stombusslinjer 
som lämpar sig för spårtrafik. 

En slutsats är att det är nöd-
vändigt att fortsätta att utveckla 
stombusslinjerna och förbättra 
framkomligheten, för att uppnå 
fler positiva effekter av en even-
tuell spårvägssatsning. 

Utredningen pekar på att linje 
4 är lämpligast som spårväg, ef-
tersom den har kapacitetspro-
blem i rusningstid och flest antal 
resenärer. 

Utveckling av stomtrafik i Stockholms innerstad

busslinje 4 kan i framtiden bli spårväg.

Regionplane- och trafiknämnden, RTN, och RTK ansvarar för regionplaner-
ing, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor. Nämnden 
bevakar och tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms län och Mälardalen. 
RTN har tretton ledamöter och tretton ersättare, och har vanligtvis åtta 
sammanträden om året. På www.rtk.sll.se/namnden finns snabb infor-
mation efter varje nämndmöte samt besluten i sin helhet.

kommuner och landsting kan i 
framtiden medfinansiera statliga 
väg- och järnvägsprojekt.
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Text: Kjell Karlsson  Foto: Ulf Lodin

SVERIGE
PORTO
BETALT

B
Avsändare:
Regionplane- och trafikkontoret

av storstaden. Allt behöver inte hända i Gamla stan eller i city, man 
kan bo i Eskilstuna och känna sig som ”stockholmare” i en större 
och glesare storstad. 

Vi har också stora värden i vår kultur, natur och miljö som vi måste 
ta tillvara och som har stor attraktionskraft när vi vill locka till oss 
ny kompetens och arbetskraft. Kvaliteten på våra skolor är också en 
viktig faktor.

Sist men inte minst måste vi klara integrationen av våra nya svens-
kar, det är kanske den största utmaningen. Vi behöver varenda en av 
dem och det är ett slöseri av format, både mänskligt och ekonomiskt, 
att inte säkerställa att de kan göra en bra insats på arbetsmarknaden. 
Allt det här måste fungera bra för att regionen ska vara attraktiv! l

Vilka tycker du är de viktigaste utmaningarna för regionen?
Att vara attraktiv och konkurrenskraftig globalt. Vi måste förstå att 
villkoren ändras snabbt. Redan vunna segrar räcker inte för framti-
den, utan måste snarare ses som avstamp för nästa steg. Regionen 
har ett bra utgångsläge, men det finns mycket mer att göra.

Vad betyder det att processen är gemensam med landstinget?
RUFS kanske allra största förtjänst är just processen och den breda 
diskussion den leder till. Jag skulle nästan vilja sträcka mig till att 
processen kanske är viktigare än slutprodukten.

Utifrån det perspektivet är det oerhört viktigt att alla är med. 
Alla som deltar spelar olika roller och speglar olika intressen, något 
som man lyckats fånga upp och möta på ett utmärkt sätt i en och 
samma process. RUFS kommer inte att kunna svara på alla frågor, 
men kommer att vara en bra grund.

Vilken roll har länsstyrelsen i planprocessen?
Vi spelar rollen som diskussionspart främst kring de frågor som 
vi ansvarar för. Det vi ägnar mer och mer kraft åt är det som kan 
kallas regionens kunskapsfrågor, allt från innovationsklimat till 
högre utbildning och forskning, frågor som är betydelsefulla för den 
regionala tillväxten, där ju staten har ett särskilt ansvar, 

Hur ser du på den kommande samrådsperioden?
Jag ser den främst som en del av hela processen, men nu börjar det 
bli skarpt läge för alla och därmed tvingar det fram tydligare ställ-
ningstaganden från alla deltagare. Här tycker jag processen lyckats 
väldigt bra – den tillåter deltagarna gradvis att bestämma sig, det 
kommer inte som en överraskning utan som ett resultat av långa 
diskussioner och analyser.

Visionen Europas mest attraktiva storstadsregion. Hur når vi dit?
Utgångspunkten är att Stockholmsregionen ska vara en kunskaps-
region i ordets verkliga benmärkelse. Här ska vi kunna erbjuda den 
bästa tänkbara kunskapen på alla väsentliga områden.

Bostäder och trafik innebär stora utmaningarna med tanke på den 
stora inflyttningen. Ett annat spännande perspektiv är utvidgningen 

”Processen är kanske viktigast”
fEm fRåGOR TILL STOCKHOLmS LänS LAnDSHÖVDInG PER UnCKEL:

– Man blir attraktiv 
genom att en serie 
ting samverkar, säger 
Per Unckel, Stockholms 
landshövding.

Sista sidan


