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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för länets regionplanering och  

Stockholms läns landstings arbete med regional utveckling. TRF arbetar på uppdrag av 

landstings styrelsen och tillhör Stockholms läns landsting (SLL). Vi bidrar till Stockholms-

regionens utveckling genom en utvecklingsplanering som grundas på kvalificerat 

underlag och analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar vi till att regionens 

aktörer når en gemensam syn på regionens utveckling. Vi ger förutsättningar och tar 

initiativ till att visioner, mål, strategier och åtaganden i den Regionala utvecklingsplanen 

för Stockholmsregionen (RUFS) ska bli verklighet. 

Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I TRF:s rapportserie 

presenteras kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, 

statistik och rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporter är 

framtagna av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av TRF. 

Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i 

rapporten är tillåtet förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt 

syfte. Återgivning av bilder, foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet 

utan särskilt medgivande. 

TRF är i likhet med Stockholms läns landstings samtliga förvaltningar miljöcertifierade 

enligt ISO 14001. SLL:s upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna 

publikation är tryckt enligt SLL:s miljökrav.
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Sedan 2011 har landstinget följt utvecklingen i regionen, utifrån  
den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFS 
2010. Den 27 oktober 2016 godkände Tillväxt- och regionplane-
nämnden den sjätte upplagan av uppföljningsrapporten Läget i 
Stockholmsregionen.

I den här skriften kan du läsa kort om regionens utveckling,  
så att du får en snabb överblick över läget. Här hittar du också en  
rad berättelser om strategiska insatser som sker runt om i regionen. 

Vi frågade helt enkelt kommuner i Stockholms län, ett antal egna  
verksamheter i landstinget och de pågående strukturfondsprojekten  
i länet om de ville dela med sig av en strategisk insats de gjort under 
2016. Resultatet blev ett tjugotal berättelser om hur utvecklingen i 
regionen bedrivs. Detta är naturligtvis bara en bråkdel av regionens 
totala utvecklingskraft.

Det finns förstås många fler berättelser att ta del av. Och många  
fler som kan berättas. Kanske du har en? På vår årliga konferens  
Läget i Stockholmsregionen, den 8 december 2016, har du chansen.  
Kom och låt dig inspireras av utvecklingskraften i regionen!

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

DEN REGIONALA 
UTVECKLINGSKRAFTEN
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EUROPAS MEST ATTRAKTIVA 
STORSTADSREGION

Visionen för RUFS 2010 är att Stockholms regionen 
ska bli den mest attraktiva storstads regionen i 
Europa. För att veta hur långt vi har kommit jämför 
vi regionens utveckling med åtta andra europeiska 
storstadsregioner; Amsterdam, Barcelona, Berlin, 
Dublin, Helsingfors, Köpenhamn, München och 
Oslo.  

Vi gör detta genom att följa upp de övergripande 
målen i RUFS 2010:
• En öppen och tillgänglig region 
• En ledande tillväxtregion
• En region med god livsmiljö
• En resurseffektiv region

Stockholmsregionen står sig relativt stark i den 
internationella jämförelsen.  Rankningen baseras  
på jämförelser mellan storstadsregionerna utifrån 
indikatorer, som bygger på statistik från Eurostat. 
Observera att vissa av indikatorerna som valdes 
2010 inte längre uppdateras. 

Här följer en kort redovisning av resultatet för  
några utvalda indikatorer.

En öppen och tillgänglig region
Stockholmsregionen har tredje högsta andelen 
högskoleutbildade. Stockholm finns representerad 
med två lärosäten på två av de mest internationellt 
respekterade universitetslistorna, där Karolinska 
institutet utmärker sig som ett av de bästa univer
siteten i Europa.

En ledande tillväxtregion
De ekonomiska indikatorerna ger också bilden  
av att Stockholm har haft en gynnsam utveckling.  

År 2011 var Stockholms BRP per capita fjärde högst 
av jämförelseregionerna. Stockholms regionen har 
näst högst sysselsättningsgrad. Värt att notera är att 
sysselsättningsgraden för kvinnor i Stockholms
regionen är den högsta bland jämförelseregionerna. 
Bland unga i åldern 15–24 är nästan var femte 
person arbetslös i Stockholms regionen, vilket är 
tredje högsta bland jämförelseregionerna. 

En region med god livsmiljö
Stockholm var 2014 den region som hade näst längst 
medellivslängd, 82,7 år. Utvecklingen på Stockholms 
bostadsmarknad har karaktäriserats av ett lågt 
bostadsutbud vilket har lett till ökade priser över tid. 
Prisutvecklingen är inte unikt för Stockholm. I en 
frågeundersökning sammanställd av Eurostat 
upplever en klar majoritetet av invånarna i de 
jämförbara storstadsregionerna att det är svårt att  
få tag på bostäder till ett acceptabelt pris. I samma 
under sökning tillfrågas invånarna om utrikesfödda 
upplevs vara välintegrerade. Där kommer Stockholm 
på sista plats, med 38 procent som instämmer i att 
utrikesfödda är välintegrerade. Sedan 2009 har 
andelen utlandsfödda ökat näst mest i Stockholms
regionen. 

En resurseffektiv region 
I RUFS 2010 finns delmålet att Stockholms regionen 
ska minska sina utsläpp med 40–50 procent till 
2030 och med 80–90 procent till 2050. Den jäm
förande statistiken redovisas endast per land. 
Sverige hade 2014 lägst utsläpp av växthusgaser på 
5,6 ton CO2 per invånare, vilket är en minskning 
med 23 procent sedan 2010.
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EUROPAS MEST ATTRAKTIVA REGION

                                        Storstadsregioner 

Indikatorer per  
övergripande mål

I tabellen redovisas Stockholms rankning jämfört med de övriga storstadsregionerna, utifrån indikatorer som  
bygger på statistik från Eurostat. Observera att vissa av indikatorerna som valdes 2010 inte längre uppdateras.

En ledande tillväxtregion

Andel immigranter (land) 2014 5 2 4 X 3 7 4 6 1

Antal internationella kongresser 2015 4 2 1 5 7 3 9 8 6

Andel högskoleutbildade 25–64 år 2015 6 7 8 5 2 4 9 1 3

En ledande tillväxtregion

BRP per capita 2011 4 9 8 5 7 2 3 1 6

Sysselsättningsgrad 15–64 år 2015 3 9 7 8 6 4 1 5 2

Sysselsättningsgrad kvinnor 15–64 år 2015 5 7 6 8 4 X 3 2 1

Andelen arbetslösa 15–25 år 2015 3 5 9 8 6 4 1 2 7

FoU som andel av BNP 2013 7 9 5 8 3 1 2 6 4

Ansökta patent 2012 7 5 4 8 3 6 1 X 2

En region med god livsmiljö

Medellivslängd 2014 5 1 8 7 6 9 4 2 3

Hitta bostäder till acceptabelt pris 2015 3 1 4 2 5 6 8 X 7

Utrikesfödda är välintegrerade 2015 5 4 7 3 6 1 2 X 8

En resurseffektiv region

Befolkningsdensitet (invånare/km2) 2013 2 7 1 9 8 3 5 6 4

Utsläpp av växthusgaser (land) 2014 5 2 6 7 4 3 6 X 1
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I RUFS 2010 presenteras sex strategier för hur vi ska 
nå visionen. Inom varje strategi har planeringsmål 
lagts fast och till dessa planeringsmål har indikato
rer valts ut för att följa regionens utveckling. 

Här följer en kort redovisning av resultatet för några 
utvalda indikatorer.

STRATEGI 1 
Ökad uthållig kapacitet och kvalitet inom 
utbildning, transporter och bostadssektorn
Stockholmsregionen har haft en positiv utveckling 
vad gäller försörjningen av högutbildad arbetskraft 
jämfört med övriga landet. Flyttningsnettot av hög
utbildade för Stockholms län har historiskt varit 
positivt och övergångsfrekvensen från gymnasium 
till högskola ligger på över 50 procent. Motsvarande 
siffra för riket är 42,5 procent. Det finns dock lokala 
skillnader som utgör en framtida utmaning för  
regionen. 

Med en stor befolkningsökning de senaste åren är det 
positivt att se att det inrapporterade färdigställandet 
av bostäder i regionen är det högsta på 40 år. Antalet 
färdigställda bostäder uppgick under år 2014 till 
drygt 12 000.

Nästan hälften av de motoriserade resorna gjordes 
med kollektivtrafik. Det kan ses i ljuset av att antalet 
bilar per 1000 invånare har ökat sedan 2009. Val av 
fortskaffningsmedel varierar beroende på tidpunkt 
och resans syfte. Kundnöjdheten hos Stockholms 
lokaltrafik låg fortsatt på en hög nivå, 81 procent.

STRATEGI 2
Utveckla idéer och förnyelseförmåga
Under 2015 minskade antalet företag jämfört med 
föregående år. Etableringsfrekvensen, det vill säga 
antal nya startade företag per 1000 invånare, var 
15,5 år 2015 vilket är en minskning mot föregående 
år men fortfarande högst i riket.

Utgifterna för forskning och utveckling ökade i  
absoluta tal, men minskade som andel av BRP,  
under perioden 2009–2013.

Stockholmsregionen fortsätter att vara ett attraktivt 
resmål och stod för en tredje del av de kommersiella 
övernattningarna i Sverige. Regionen har ökat antalet 
kommersiella övernattningar med 66 procent sedan 
2005.

STRATEGI 3
Säkra värden för framtida behov
Stockholmsregionens utsläpp av växthusgaser har 
redan nått målnivån för 2020 på 3,4 ton CO2ekv  
per capita och är nära att uppfylla målet för 2030  
på 2,3 ton per capita. Jämfört med övriga landet är 
Stockholm en utsläppseffektiv region. När befolk
ningen ökar minskar utsläppen per capita. Energi
användningen har minskat i regionen sedan 2010 
med drygt 11 procent, vilket ligger i linje med den 
energieffektivisering per BNP-enhet som efter-
strävas i RUFS 2010.

En stor del av regionens attraktivitet utgörs av  
närhet till grönska och vatten. Därför är det positivt 
att se att totalarealen av skyddade natur och kultur
områden har ökat över en längre tid, vilket innebär 
att naturens värde i regionen säkras. 

Insamlat hushållsavfall per invånare har under en 
längre tid minskat, trots en långsiktig ökning av 
befolkning. Även luftkvaliteten har förbättrats över 
den senaste 10årsperioden i och med att de uppmät
ta värdena av kväveoxid och partiklar har minskat.

STRATEGI 4
Vidareutveckla en flerkärnig och tät region
RUFS 2010 förespråkar en flerkärnig och tät stads
struktur, där ett av åtagandena är att utveckla regio
nala stadskärnor i Stockholmsregionen. I RUFS 2010 
pekas åtta regionala stadskärnor ut; ArlandaMärsta, 
Täby centrumArninge, BarkarbyJakobsberg,  
KistaSollentunaHäggvik, Kungens kurva 
Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum och 
Södertälje. 

Både tätheten vad gäller antal invånare och arbets
platser per km2 har ökat över tid i stadskärnorna. 
Under perioden 2000–2015 har invånarantalet ökat 

LÄGET I STOCKHOLMSREGIONEN
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Ökad uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildning  
transporter och bostadssektorn

Flyttningsnettot för högutbildade 2013 4 745

Andel personer som påbörjat högre utbildning 2014 50,3%

Antal personbilar per 1 000 invånare 2015 398

Nöjda resenärer 2014 80,0%

Antal inrapporterade färdigställda bostäder 2015 12 352

Utveckla idéer och förnyelseförmåga

Regionalt fördelade FoU-medel (mnkr.) 2013 45 025

Nystartade företag per 1 000 invånare 16–64 år 2015 15,5

Antal kommersiella övernattningar 2015 12 210 158

Säkra värden för framtida behov

 CO2-utsläpp i ton per capita 2014 2,7

Transportsektorns CO2-utsläpp (miljoner ton) 2014 2,6

Energianvändning TWh i Stockholms län 2014 49,2

Utsläpp kvävedioxid (ug/m3) 2013 14,4

Utsläpp partiklar (ug/m3) 2013 13,4

Hushållsavfall (kg/invånare) 2015 91,0

Skyddad totalareal natur- och kulturområden (ha) 2015 136 205

Vidareutveckla en flerkärnig och tät region

Täthet regionala stadskärnor (invånare/km2) 2015 2 564

Täthet regionala stadskärnor (arbetstillfällen/km2) 2014 2 497

Tillväxt regionala stadskärnor (nattbefolkning) 2015 146 713

Tillväxt regionala stadskärnor (sysselsättning, dagbefolkning) 2014 142 884

Stärk sammanhållningen

"Man kan inte lita på de flesta som bor i detta område" 2014 7,8%

Valdeltagande 2014 81,7%

Stöld-, rån-, häleri-, bil- och skadegörelse per 100 000 invånare 2015 14 205

Frigör livschanser

Förvärvsfrekvens 20–64 år 2014 78,8%

Arbetslöshet 15–24 år 2015 19,3%

Andel ekonomisk ersättning av nettoinkomster 2014 3,9%

Genomsnitt antal ohälsodagar 2015 22,4

LÄGET I STOCKHOLMSREGIONEN

I tabellen redovisas utvecklingen av respektive indikator  

från 2010 och fram tills det senaste mätvärdet  

(exempel kombination                  : första åren upp sen oförändrat) 

ökning/upp 

ingen markant ändring 

minskning/ner 

Utveckling

negativ

oförändrad

positiv

Indikatorer per  
övergripande mål År Värde Utveckling
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i samtliga stadskärnor och i sju av åtta stadskärnor 
ökade även sysselsättningen mellan 2000 och 2014.  
I jämförelse med den centrala regionkärnan har 
dock sysselsättningstillväxten varit lägre. Bransch
bredden bland de yttre regionala stadskärnorna  
har ökat över tid. Det finns dock en tongivande  
specialisering mot en eller ett fåtal branscher i de 
flesta stadskärnor. 

STRATEGI 5
Stärk sammanhållningen
Avgörande för att stärka sammanhållningen i regio
nen är att det finns tillit mellan människor, vilket 
ibland kallas socialt kapital. I enkätstudien Hälsa 
Stockholm 2014 var det färre som angav att de inte 
kunde lita på sina grannar jämfört med 2010.

Antalet anmälda brott per 100 000 invånare för 
stöld, rån, häleri, bilbrott och skadegörelse har  
minskat sedan slutet av nittiotalet. Antalet brott  
har minskat i 23 av länets 26 kommuner. Stockholms 
län ligger dock över riksgenomsnittet vad gäller 
anmälda brott inom dessa brottskategorier.

Valdeltagandet under det senaste kommunalvalet 
ökade också jämfört med föregående val. 

STRATEGI 6
Frigör livschanser
Förvärvsfrekvensen i Stockholmsregionen har ökat 
kontinuerligt under perioden 2009 till 2014 och är 
högre än resten av riket. Inom regionen finns bety
dande skillnader mellan kommuner, könen samt 
utrikes och inrikes födda. För ungdomar, 15–24 år 
nådde arbetslösheten den lägsta nivån sedan 2008. 

Befolkningens totala nettoinkomst, som består av 
någon sorts försörjningsstöd eller ersättning, har 
minskat från 4,9 till 3,9 procent under perioden 
2009–2014 och är lägre än riksgenomsnittet.  
Mellan kommunerna i regionen är dock skillnader
na stora. Utfallet korrelerar med länets utveckling 
av ohälsotalet (ett mått på antalet utbetalade netto
dagar av olika ersättningar), som är lägre än för riket 
i genomsnitt. En lägstanivå nåddes 2013 varefter 
ohälsotalet har ökat något. Det är fortfarande stor 
skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor har 
ett högre ohälsotal.

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE har gett Tillväxt-  

och regionplanenämnden uppdraget att  

aktivt verka för genomförandet av RUFS 2010. 

Under åren 2011–2016 har nämnden yttrat sig 

i sammanlagt 92 ärenden och använt RUFS 

2010 som grund för sina överväganden och 

ståndpunkter. Under samma period har  

förvaltningen arbetat aktivt med regio nala 

aktörer för att ta fram kunskaps- och planerings-

underlag, som använts i gemensamma projekt 

och planerings processer. Sammanlagt har 54 

kunskaps- och planeringsunderlag tagits fram, 

som lett till publicering digitalt eller i skrift.



9

Det är många aktörer som verkar för att uppnå visionen att blir 

Europas mest attraktiva storstadsregion. Därför har vi erbjudit  

länets kommuner, landstingets centrala förvaltningar och pågående  

strukturfondsprojekt i länet att medverka med ett exempel från  

den egna verksamheten. 

Berättelserna är goda exempel på strategiska insatser som sker i 

regionen och som alla bidrar till genomförandet av RUFS 2010. 

Organisationerna ansvarar själva för respektive sidas innehåll  

och form. 

REGIONAL UTVECKLINGSKRAFT
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●  = Insatsen verkar inom respektive strategi 

▲  = Insatsen verkar sekundär i respektive strategi

Grön Bostad Stockholm ● ▲ ▲ ▲ 12

Cykelkansliet ● ▲ ▲ 13

Stockholm Digital Care ● ▲ 15

MatLust ● ▲ ▲ ▲ 16

Företagsakademin för tillväxt ● ▲ 17

Rörlig bild i stadsrummet ● ▲ 18

Riskkapital till hetaste startups ● ▲ 19

Tillväxt & Internationalisering ● ▲ 20

Ökad konkurrenskraft för SME ● ▲ 21

Nya Karolinska Sjukhuset ● ▲ 22

Hagastaden ▲ ▲ ● 24

Strukturplan Nacka stad ● 26

Flemmingsberg ▲ ● ▲ 27

Regionala stadskärnor ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ 28

Jämlikhetdata ● ▲ 30

Digital kompetensutveckling ▲ ● 32

SUSA ▲ ▲ ● 33

Sverige bygger nytt ▲ ▲ ▲ ● 34
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STRATEGI 1

Öka uthållig kapacitet och 
kvalitet inom utbildningen, 
transporterna och bostads-
sektorn
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Grön BoStad
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Grön BoStad Stockholm
samverkan för hållbar stadsutveckling 
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Grön BoStad Stoockkkhhhholms vision är a  ffo mma sektorsöö errggrriippande samverkan inom quaddruple helixforr a sektorsövve
med målen a  skapa llväxt i små- ochh mmellanssttora fföörettag (SME), a  bidra ll en reggioonal koldioxh mmellan ora ööree -
idsnål ekonomi samt a  verka för minssk d segreegga oon i Storstockholm. Genom aa  röja hinder för ska  segr a n i
SME, stärka processer och bygga kunskaap kkommmeer pprojeektet påverka den enormmaa kkra samlingen somp kk r rojektt
pågår inom bostadssektorn. Grön BoStaadd SStoocckkhollmmadd SSS  koommer a  bidra ll er demo- och testbäddar 
samt skapa förutsä ningar som gör det möjllligt fförrrr fffööörreeetageenn a  delta i innnova onsinriktade upphan-
dlingar för a  få in ny koldioxidsnål teknik oochh nya mmiljjövvvääännnliiggaa innnnova va material i våra bostäder. 
Grön BoStad Stockholm kommer a  skapa en arena för mmattchmaking med sy e a  koppla samman 
SME, beställare, konsulter och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap ll SME och 
kommuner inom hållbar stadsutveckling. Vidare ska projektet bygga en kunskapspla orm för a  
länka, ki a och överbrygga projekt i Stockholmsregionen inom nyproduk on, omvandling, renovering 
och llfälliga bostäder. Grön BoStad Stockholm kan kopplas ll strategi 1 i RUFS 2010: Öka uthållig 
kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn.
Kontakt: Projektledare Erik Stenberg  (erik.stenberg@arch.kth.se)

ÖKA UTHÅLLIG KAPACITET OCH KVALITET INOM UTBILDNINGEN, TRANSPORTERNA OCH BOSTADSSEKTORN
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ÖKA UTHÅLLIG KAPACITET OCH KVALITET INOM UTBILDNINGEN, TRANSPORTERNA OCH BOSTADSSEKTORN

Cykelkansliet påskyndar 
utbyggnad av 
regionalt cykelvägnät

Vi vill att fler ska cykla i Stockholm. 
Därför har Stockholms läns landsting 
tillsammans med Trafikverket och 
Länsstyrelsen inrättat ett cykelkansli  
– som hjälper väghållarna att  
satsa rätt.

CYKLING HAR GÅTT från att vara en lokal fråga  
till en regional fråga. Fler cyklister, längre cykelresor 
och fler kombinationsresor ställer nya krav på ett 
cykelvägnät som binder samman hela Stockholms 
län. För att samordna och påskynda utbyggnaden 
har regionala aktörer inrättat ett cykelkansli – det 
första i Sverige. 

Målsättningen utgår från den regionala cykelplanen: 
att cykelanvändningen i länet ska öka från 5 till 20 
procent till år 2030. Under året har cykelkansliet 
presenterat ett cykelbokslut för 2015 som visar att 
arbetet med cykeltrafik i Stockholms län går åt rätt 
håll, men att takten måste öka.

Vi stöttar kommunerna! 
Det regionala cykelkansliet arrangerar nätverks-
träffar och bidrar med kunskap och erfarenhet. 
Kontakta gärna cykelsamordnare Björn Sax Kaijser 
för vägledning, tel 08-123 144 75, e-post:  
bjorn.sax-kaijser@sll.se
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UTVECKLA IDÉER OCH FÖRNYELSEFÖRMÅGA

Stockholm Digital Care är ett fem årigt 
EU-projekt som har som mål att skapa 
tillväxt för små och medelstora företag 
i Stockholmsregionen som arbetar med välfärds-
teknik. Med ett större utbud av välfärdsteknik specifi kt 
utformad för äldre ska projektet samtidigt bidra till ett 
självständigt liv och välbefi nnande för äldre som bor 
kvar hemma.

Utvecklingen av välfärdsteknik ska ske i nära samverkan mellan den äldre, offentlig 
verksamhet och företag, där Stockholm Digital Care ska vara den sammanlänkande 
parten. Företagare och offentlig sektor ska komma närmare varandra och prata 
samma språk för att få till en bra affär för båda sidor.

Stockholm Digital Care bygger vidare på den kompetens inom ICT som fi nns 
i regionen idag och tillför verksamhetskunskap från offentlig sektor så att bra 
produkter för rätt målgrupp tas fram. Produkterna kan sedan bidra till digitalise-
ring av verksamheterna för att höja kvaliteten i äldreomsorgen och bidra till god 
livsmiljö, resurseffektivitet och tillgänglighet för invånarna.

Samverkanspartners i projektet
• Stockholms stad 
• Huddinge kommun 
• Nacka kommun
• Kommunförbundet Stockholms län 
• Stockholms läns landsting 
• SICS Swedish ICT AB

Stockholm Digital Care pågår till 2020 och delfi nansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden med Tillväxtverket som förvaltande myndighet.

Inom projektet jobbar vi med en verktygslåda där vi kartlägger och sammanställer 
relevant kunskap både för små och medelstora företag och beställare. Detta för 
att göra det lättare att navigera i vad som är viktigt att tänka på vid utveckling 
respektive upphandling av välfärdsteknik för äldre. Inom projektets testmiljöer 
får företag möjlighet att testa sin  produkt för att se till att de fyller användarnas 
behov på bästa sätt. Vi arbetar också med att sprida kunskap om välfärdsteknik 
– vad det är, hur den kan användas och vilka tekniker som kommer.

SDC är kopplat till RUFS 2010 strategi 2,
 att skapa generella förutsättningar och 
robusta miljöer för förnyelse, innovationer 
och entreprenörskap.

Kontaktperson:
Emma Eng
Projektledare
E-post: emma.eng@stockholm.se
Tel: 076-12 36 234
www.stockholmdigitalcare.se
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n EU-projektet MatLust bidrar till en hållbar och  
lönsam livsmedelsnäring i Stockholmsregionen genom 
att ge kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag 
för att de ska stärka lönsamheten, skapa fler arbets
tillfällen och blir mer hållbara. MatLust erbjuder ut
vecklingsprogram, kompetensnätverk, produktutveck
ling, marknadsexponering, kunskap och inspiration.

MatLust har koppling till strategin ”Utveckla idéer 
och förnyelseförmåga” i RUFS2010 och är en del av 
Södertälje Science Park som ska bli en kreativ nod för 
samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle 
– samt etablera Södertälje som regionalt kunskaps
centrum när det gäller mat och hållbarhet. 

Bakom MatLust står Södertälje kommun som har  
en mångfald av livsmedelsföretag och en ledande  
position när det gäller hållbara offentliga måltider.  
MatLust stärker Södertäljes profil ytterligare,  
vilket gynnar den lokala utvecklingen.

MatLust pågår under  
2015–2020 och drivs av 
Destination Södertälje med 
Södertälje Science Park, 
KTH, Acturum Biovation 
och Saltå Kvarn som  
samarbetspartners.

Hemsida: www.matlust.eu  
Kontaktperson:  
Sara Jervfors, projektchef  
Telefon: 08523 064 66  
E-post: sara.jervfors@ 
sodertalje.se

MatLust stärker de hållbara 
livsmedelsföretagen

 MatLust

UTVECKLA IDÉER OCH FÖRNYELSEFÖRMÅGA
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Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på initiativ av 

Teknikföretagen i samverkan med Unionen. Projektet syftar till att utbilda 

tillväxtföretag inom affärskunskap, internationalisering och miljö. Totalt 

deltar 750 personer i denna satsning och alla deltagare arbetar i företag 

som uppvisat tillväxt under de senaste tre åren. Varje företag börjar 

med en behovsanalys där samtliga på företaget deltar och resultatet 

av denna analys visar vilka utvecklingsområden som bör ligga i fokus 

för verksamhetens utbildningsinsatser. Förhoppningen är att projektet 

på sikt bidrar till att företagen växer ytterligare och kan bidra till ökad 

sysselsättning i regionen. Samarbetspartners i projektet är bland annat 

Företagarna och Business Sweden. 

Läs mer om projektet på www.foretagsakademin.se

Företagsakademin
för tillväxt

Kontaktperson
Carolina Björklund
Projektledare
076-5438872
carolina.bjorklund@foretagsakademin.se

EUROPEISKA UNIONEN
/Europeiska socialfonden

UTVECKLA IDÉER OCH FÖRNYELSEFÖRMÅGA
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Nya perspektiv
på rörlig bild
i stadsrummet

Smart Kreativ Stad undersöker hur de kreativa 
näringarna kan ta plats som ett rörligt laboratorium  
för stadsutveckling i Stockholm–Mälardalen.  
I samarbete med kommuner, akademi och näringsliv 
väcker vi slumrande, bortglömda platser till liv.

Här möter ett brett spektrum av kreatörer inom film, 
TV och digitala medier aktörer inom stadsplanering, 
fastigheter och IT.

Har du en idé, plats eller utmaning som du tror kan 
passa Smart Kreativ Stad? Läs mer om hur det går
till på smartkreativstad.com

Filmregion Stockholm–Mälardalen är huvudstadsregionens samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och digitala medier.

UTVECKLA IDÉER OCH FÖRNYELSEFÖRMÅGA
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RISKKAPITAL TILL VÄRLDENS HETASTE 
STARTUP STAD – STOCKHOLM
Stockholm är ett av världens mest produktiva tekniknav med 6,3 miljarddollar 
näst efter Silicon Valley. För att försvara denna position krävs ett aktivt 
investeringsklimat. 
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag med 8 
regionala fonder. Projektet Almi Invest Stockholm, Fond II på 160 Mkr stöttar 
regionens strategi att utveckla idéer och förnyelseförmåga. Fonden ägs av Almi 
och fi nansieras via ERUF, Almi, Länsstyrelsen och vinstmedel från Fond I och har 
målet att investera i ett 40-tal nya startups fram till 2020. 

”Stockholm kan leverera fl er globala tillväxtbolag. Bristen på tidigt riskkapital 
är ett känt tillväxthinder där våra investeringar har attraherat 1,7 ggr privat 
kapital i snitt. Hela 72 % av våra portföljbolag nämner att de snabbare 
når marknaden tack vare Almi Invests investering. Tillsammans med vår 
investerarkompetens och nätverk till affärsänglar, riskkapitalbolag, 
inkubatorer och universitet accelererar vi bolagens tillväxt”, 
säger Johan Crona, Fund Manager på Almi Invest Stockholm

Sprint BioScience MIPS Tobii
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Projektet ingår i det operativa 
programmet för Stockholm, 
Huvudstadsregionens särskilda 
utmaningar. 
 
Syftet är att fler tillväxtföretag ska 
få goda förutsättningar att växa 
internationellt och att Stockholm 
betraktas som Europas mest 
attraktiva och dynamiska region 
för nya tillväxtföretag.  
 
Mål 
 Minst 180 tillväxtföretag ska få affärsutvecklingsstöd för att utvecklas 

internationellt.  
 2025 ska antal sysselsatta ökat med 1000, varav 300 kvinnor och 700 män.  
 Företagen ska då tillsammans omsätta minst 1 miljard kronor samt ha attraherat 

minst 1 miljard i privat kapital. 
 Minst 35 av dessa ska vara ägda av kvinnor och 35 ska ha ett mixat ägande. 

Huvudsakliga delprojekt 
 Identifiera fler SME som vill växa 
internationellt och höja deras 
ambitionsnivå. 
 Öka kapaciteten att erbjuda 
kvalificerad affärsutvecklings-  
och internationaliseringshjälp. 
 Vidareutveckla rekryterings-
servicen för att hjälpa företag  
att attrahera rätt kompetens. 

 Utveckla nya branschspecifika fysiska hubbar för samverkan mellan SME och 
storföretag, t ex inom digital hälsa, spel och musik. 

 Utveckla forum för möten mellan etablerade företag inom vård/omsorg och  
SME för snabbare återkoppling på lösningen och för att få en första kund. 

 Öka kapitalförsörjningen, särskilt från privata sektorn, bl a genom en ny 
investeringsfond med 400-500 Mkr.  

Samverkanspart är Stiftelsen Vetenskapsstaden. 

  
Tillväxt & Internationalisering                      

 

Kontakt 
Pär Hedberg, STING: par.hedberg@stockholminnovation.com  

 
 

UTVECKLA IDÉER OCH FÖRNYELSEFÖRMÅGA
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Metodik för ökad konkurrenskraft, tillväxt och 
sysselsättning i SME 

 

Få möten med  
utl. Investerare 
 
Behov av bättre 
kommunikation 
 
Svag Business  
Development 

Änglar 

Crowd 
Funding 

VC 

Family 
Offices 

Bolag Investerare 

Många möten med  
utl. Investerare 
 
Bra kommunikation 
mha Hotlist 
 
Stark Business  
Development 

Crowd 
Funding 

Änglar VC 

Family 
Offices 

Bolag Investerare 

Kombinationen av att utländskt riskkapital halverats under de sista fem åren och att de 
investerare som finns kvar är mindre riskbenägna leder till att tillväxten i innovativa SME hämmas 
och skatteintäkter uteblir. Dessutom har det visat sig, vid djupintervjuer med investerare, att 

 Stockholms SMEs inte riktigt når ut. Detta gör läget för regionens bolag pressat. 

Genom intensifierat samarbete med partners kan vi öka inflödet av kvalitativa bolag och 
forskningsprojekt till vårt framarbetade kommunikationsredskap, Hotlist. Detta för att hjälpa 
bolagen nå ut och investerarna att hitta hit. Genom bättre samverkan kan vi stärka bolagen och 

 erbjuda attraktiva lösningar för väl kartlagda internationella investerare och partners. 

Exempel på samarbetspartners: SBR, VINNOVA, ALMI Invest, Länsstyrelsen Stockholm, Sweden 
BIO, KI Development, STING, Stockholm Science City, Serendipity Innovation, utländska 

 läkemedelsbolag och VC-bolag.

 Figur 1 
 Problem: Det kommer för få investeringar till regionen

• För få och inte tillräckligt kvalitativa möten med          
 internationella investerare 

•  Regionens bolag befinner sig ”under” 
 investerarnas radar 

•  För lite och odiversifierat utländskt kapital 
 tillgängligt för bolagen i regionen 

•  Behov av samverkan mellan regionala aktörer 

 Figur 2 
 Mål: Utveckla metoder för att: 

1. Kommunicera investeringsmöjligheter i           
innovativa SME och forskningsprojekt till 
internationella investerare och industriella 

 samarbetspartners (s.k.Hotlist) 
2. Identifiera, attrahera och underhålla olika 

 typer av utländskt kapital som saknas 
 i regionen 

Generera lärande genom följeforskning för att 
stärka bolagens och inkubatorers arbete med 

 internationalisering 

 Invest Stockholm Business Region AB
Epost: Ylva.hultman@stockholm.se            Tel: 070 472 8065               http://www.investstockholm.com  /
Epost: Åsa.andersson@extern.stockholm.se             Tel: 070 472 8048

UTVECKLA IDÉER OCH FÖRNYELSEFÖRMÅGA
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Nya Karolinska Solna-projektet resulterar i ett av världens mest 
hållbara universitetssjukhus där vården bedrivs integrerat med 
forskning och utbildning. Karolinska Universitetssjukhuset tar 
emot de första patienterna i de nya byggnaderna 2016 och 
sjukhuset planeras att vara i full drift 2018.

Projektet är en central del i en av de största satsningarna 
någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län. 
Vården moderniseras, specialiseras och byggs ut. Det 
nybyggda universitetssjukhuset kommer att ha ansvar 
för de svårast sjuka och skadade patienterna.

       I den nya stadsdelen Hagastaden, som 
växer fram mellan Stockholm och 

Solna, skapas en arena för life science där näringsliv, 
akademi, forskning och sjukvård kan samverka. Det 
nybyggda universitetssjukhuset är en del i detta och 
integrerar vård, forskning och utbildning för framtida 

forskningsgenombrott. 

Högt uppsatta miljömål kännetecknar projektet. 
Sjukhuset både byggs och kommer att drivas med 
minsta möjliga miljöpåverkan. 

Nya Karolinska Solna-projektet drivs i offentlig privat 
samverkan (OPS) där Stockholms läns landsting är 
beställare och Skanska är byggherre. Det genomförs i nära samarbete 
med Karolinska Universitetssjukhuset som är utföraren av vården, Coor 

som levererar servicetjänster till sjukhuset och Karolinska 
Institutet, det statliga medicinska universitetet.

nyakarolinskasolna.se
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STRATEGI 3

Säkra värden 
för framtida behov
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Utveckling av Norra Hagastaden

Kontakt: Thomas Karlsson 
Landstingstyrelsens förvaltning 
Strategiska fastighetsfrågor 
och investeringar
thomas.kj.karlsson@sll.se

Norra Hagstaden (fd Karolinska Sjukhusområdet) är ett delområde i den nya 
stadsdelen Hagastaden som är under framväxt mellan Stockholm och Solna. 
Hagastaden som helhet kommer totalt att innehålla ca 6 000 bostäder och 
ca 50 000 arbetsplatser. 

Ambitionen är att attrahera verksamheter inom Life Science-sektorn och utnyttja
närheten till Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms
Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan för att skapa ett världsledande nav 
inom Life Science-området. Utvecklingen av området kommer att möjliggöra ett ökat 
bostadsbyggande och bidra till utvecklingen i regionen samt öka Stockholmsregionens 
möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden.

Inom delområdet Norra Hagastaden kommer det att, efter nuvarande vårdverksamheter 
flyttat till det nybyggda universitetssjukhuset 2018, påbörjas en omvandling från 
sjukhusmiljö till en levande stadsdel med ca 3 000 lägenheter och ca 150 000 m² 
verksamhetslokaler.   
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närheten till Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms
Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan för att skapa ett världsledande nav 
inom Life Science-området. Utvecklingen av området kommer att möjliggöra ett ökat 
bostadsbyggande och bidra till utvecklingen i regionen samt öka Stockholmsregionens 
möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden.

Inom delområdet Norra Hagastaden kommer det att, efter nuvarande vårdverksamheter 
flyttat till det nybyggda universitetssjukhuset 2018, påbörjas en omvandling från 
sjukhusmiljö till en levande stadsdel med ca 3 000 lägenheter och ca 150 000 m² 
verksamhetslokaler.   

SÄKRA VÄRDEN FÖR FRAMTIDA BEHOV
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STRATEGI 4

Vidareutveckla en 
flerkärnig och tät region
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Läs mer på nacka.se/stad eller dela på  # NackaStad

Stockholmsregionen växer och allt tyder på att 
denna utveckling kommer att fortsätta. Fler 
människor vill komma hit och ta del av arbe-
te, nöjen samt stimulerande miljöer. Nacka stad 
på västra Sicklaön kommer att kunna erbjuda 
allt detta. I enlighet med RUFS 2010-strategin 
”Vidareutveckla en flerkärnig och tät region”, 
föreslår Nacka kommun ca 14 000 bostäder och 
10 000 arbetsplatser fram till 2030 i dokumentet 
Utvecklad strukturplan för Nacka stad. Utbyggna-
den av tunnelbanan till Nacka, i enlighet med 
tunnelbaneavtalet (2014), är en grundläggande 
förutsättning för den föreslagna utveckling-
en. De tre T-banestationerna, Sickla, Järla och 
Nacka C blir betydelsefulla noder i den framti-
da stadsstrukturen. För att åstadkomma Nacka 
stad är samarbete och dialog med Nackas invå-
nare, näringsidkare, fastighetsägare, Stockholms 
läns landsting och Trafikverket av största vikt. 

Utvecklad strukturplan för Nacka stad

Kontakt: Sven.Andersson@nacka.se 

Bild: 2BK Arkitekter 

Bild: Christian Rydberg-Dahlin, Nacka kommun 

Utvecklad strukturplan för Nacka stad

VIDAREUTVECKLA EN FLERKÄRNIG OCH TÄT REGION
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Vid dagens pendel- och tåg-
station planeras för ett nytt 
resecentrum som kommer att 
bli ett nav för det hållbara re-
sandet i hela södra Stockholm. 
Här växer redan en ny stadsdel 
fram där den första etappen 
står klar 2016/2017. Områ-
det kring resecentrum blir en 
mötesplats där det planeras 
shopping, restauranger, nöje, 

kultur och utbildning blan-
dat med kontor, bostäder och 
parker. 

Flemingsberg rymmer idag 
ett unikt universitetsområde 
där cirka 17 000 studenter 
från fem olika högskolor delar 
samma campus. Vid tågsta-
tionen finns även ett växande 
rättscentrum. 

Här samverkar Huddinge 

och Botkyrka kommun, Stock-
holms läns landsting, samt 
akademier och fastighetsföre-
tag. I Huddinge finns två regi-
onala stadskärnor:  Kungens 
kurva och Flemingsberg.  
I båda pågår en stark utveck-
ling mot en urban stadsmäs-
sighet i enlighet med RUFS 
2010: Vidareutveckla en fler-
kärnig och tät region.

Flemingsberg – en stadskärna  
i södra Stockholm där människor, 
kunskap och idéer möts

Läs mer på huddinge.se/bygger

Flemingsberg

I Flemings- 
bergsdalen pågår 

utvecklingen av nya 
bostäder, shopping, 

hotell och sportcenter. 
Redan under 2016 
öppnar de första 

butikerna.

I Flemingsberg utvecklas en inspirerande mötesplats med människan i 
centrum. Här växer en urban stadsmiljö fram med närmare 12 000 nya 
bostäder, 20 000 arbetsplatser och en ny central stadskärna med handel, 
kultur och service.

VIDAREUTVECKLA EN FLERKÄRNIG OCH TÄT REGION
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VIDAREUTVECKLA EN FLERKÄRNIG OCH TÄT REGION

Vad är framgångsfaktorerna för att skapa förutsättningar för utveckling av  
regionala stadskärnor? Den frågan driver Stockholms läns landsting i samverkan med 
representanter för de regionala stadskärnorna Arlanda-Märsta, Barkarby-Jakobsberg, 
Flemingsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby centrum-Arninge, Kungens kurva-
Skärholmen, Haninge centrum och Södertälje. 

Idén om en flerkärnig region introducerades  
i RUFS 2001, befästes 2010 och är en mycket viktig 
hörn pelare i det pågående arbetet med utställnings-
förslaget för RUFS 2050. De åtta utpekade regionala 
stadskärnorna har olika förutsättningar och karaktärs-
drag, vilket också gör att platserna kompletterar 
varandra. Teorin bakom regionala stadskärnor är att 
flera stadskärnor inom ett storstadsområde ger möjlighet 
att utveckla en mer långsiktigt hållbar region. Där får 
fler människor bättre tillgänglighet till arbetsplatser, 
regional service, vård, kultur och utbildning, vilket 
innebär att de sociala förhållandena generellt sett blir 
bättre för en större andel av befolkningen.  

Vi på SLL driver genom nätverket för regionala 
stadskärnor arbetet framåt för en smart, hållbar 
stadsutveckling av de regionala stadskärnorna.  
Detta sker i nära samarbete med kommunerna och 

Kontakta gärna Cecilia Lindahl, regionplanerare  
Tillväxtavdelningen, Tel: 08-123 144 16, e-post: cecilia.lindahl@sll.se 
eller Jonas Jernberg, arkitekt, regionplanerare Regionala  
stads kärnor, bebyggelsestruktur Regionplaneavdelningen,  
Tel: 08-123 144 84, e-post: jonas.jernberg@sll.se

deras representanter för de regionala stadskärnorna 
samt andra aktörer inom offentlig förvaltning och 
privata näringslivet. Vi bidrar med kunskapsunderlag, 
kommunikationsinsatser samt leder centrala dialog-  
och samverkansprocesser.  

En fortsatt stark  
stadsutveckling av de 
regionala stadskärnorna 
är en viktig förutsättning 
för att vi ska bli Europas 
mest attraktiva storstads-
region och en region  
utan klimatpåverkande 
nettoutsläpp 2050.

Nätverk för regionala stadskärnor 
stimulerar utvecklingen
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STRATEGI 5

Stärk sammanhållningen
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jämlikhetsdata

I Botkyrka är mångfald norm och detsamma  
gäller för Stockholmsregionen. Botkyrka testar 
självkategorisering, en internationellt vedertagen 
metod, vilket innebär att invånarna får möjlighet  
att själva bestämma sin eller sina grupptillhörig- 
heter. Det ger oss ökad kunskap om dagens 
utmaningar när det gäller ojämlikhet. Arbetet  
förväntas ge svar på vilka grupper och vilka  
frågor som är relevanta att jämföra och hur vi  
kan få fram data som besvarar dem. 

Varför är insatsen viktig?
Redan idag följer regionens kommuner upp om 
invånarnas upplevelse av verksamheter är jämlika, 
men vi följer endast vissa dimensioner av jämlikhet, 
t ex kön, ålder och ursprungsland. I ett samhälle 
där mångfald är norm behövs en mer välgrundad 
analys om dagens jämlikhetsutmaningar.

Bristen på jämlikhetsdata i Sverige kritiseras 
återkommande av ett flertal kommittéer som 
övervakar FN-konventioner avseende mänskliga 
rättigheter och samtliga Europarådskommittéer 
som övervakar Europarådets konventioner. De  
kritiserar Sverige för att vi använder födelseland 
som indirekt markör för etniskt tillhörighet och  
för att vi saknar möjligheten till självidentifikation  
i nationell statistik. 

Vi samarbetar med Unesco LUCS  
(www.unescolucs.se) och med SKL som en av 
11 pilotkommuner och tre landsting inom ramen 
för SKL:s överenskommelse med regeringen om 
mänskliga rättigheter i styr och ledning. 

Kontaktpersoner: 
helena.rojas@botkyrka.se
gustav.fridlund@botkyrka.se

FÖR ATT FÖLJA UTVECKLINGEN  
OCH STÄRKA SAMMANHÅLLNINGEN  
I BOTKYRKA OCH STOCKHOLMSREGIONEN 

VIDAREUTVECKLA EN FLERKÄRNIG OCH TÄT REGION
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STRATEGI 6

Frigör livschanser
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FRIGÖR LIVSCHANSER

Hela Stockholmsregionen är i behov av 
arbetskraft med rätt kompetens, som mot-
svarar den snabba digitala utvecklingen. 
DigIT är ett projekt kring digital kompe-
tensutveckling för medarbetare och chefer 
inom äldreomsorg och funktionshinder-
omsorg, inklusive socialpsykiatri.

Projektet är viktigt både för den lokala och 
regio nala utvecklingen och sker i samverkan 
mellan Stockholms stad och elva kommuner. 
Arbetet inom vård och omsorg är i ständig 
utveckling och står inför stora förändringar. 
Fler tjänster digitaliseras och mer teknik 
används i det dagliga arbetet och av brukarna.

Syftet med DigIT är att det ska trygga 
Stock holmsregionens kompetensförsörjning. 
Dessutom ska det bidra till ökad kunskap, 
vilja och förmåga hos medarbetare inom 

vård- och omsorg att använda de digitala 
möjligheterna. Med hjälp av dem kan vi 
skapa värde för brukarna – både nu och 
i framtiden.

DigIT ger medarbetare och chefer inom 
vård- och omsorg ökade digitala kunskaper 
för att trygga framtida komptensförsörjning. 
DigIT erbjuder individuell kompetensut-
veckling och stöd till chefer att leda i digital 
förändring. För att skapa varaktig utveckling 
i hela organisationen ska projektet också 
arbeta med en modell för arbetsplatslärande.

3 000 medarbetare och chefer deltar i 
utbildningsinsatser i projektet. För att skapa
förankring har 6 000 medarbetare och chefer 
deltagit i workshoppar våren 2016 där digi-
taliseringens möjligheter i vård- och omsorg 
har diskuterats.

Projektet startades i januari 2016 och kommer pågå 
till och med 2018. Det är kopplat till strategi 5 i 
RUFS 2010, som går ut på att öka tillgängligheten 
mellan regionens olika delar och att skapa fl er mötes-
platser. Samarbetsparter för DigIT är Stockholms stad 
med samtliga fjorton stadsdelar och elva kommuner 
inom länet. Stockholms stad är projektägare. 

Digital kompetens-
utveckling med

Kontaktperson:
Helén Starkman
Projektledare
E-post: helen.starkman@stockholm.se 
Telefon: 08-508 36 299/076-123 62 99
www.stockholmdigit.se
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FRIGÖR LIVSCHANSER

Vill du veta mer?

Kontakta Åsa Bengtsson,

projektledare på 08-508 34 808 eller

asa.bengtsson@stockholm.se

stockholm.se

Ungdomar som saknar fullföljd gymnasieutbildning
har betydligt svårare att etablera sig på arbets-
marknaden än de med en gymnasieexamen.

Det ESF-finansierade projektet SUSA riktas till ungdomar boende 
i hela Stockholm, med ett särskilt fokus på boende i socio-
ekonomiskt utsatta områden. SUSA är ett samverkansprojekt mellan 
Utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen 
i Stockholms stad.

Inom ramen för SUSA ska en trestegssatsning göras, i grundskolans 
årskurs 9, på sommarlovet mellan grundskola och gymnasium 
och på gymnasieskolans Introduktionsprogram med syfte att 
åstadkomma en sömlös övergång mellan grundskola, gymnasieskola 
och arbetsmarknadsförvaltningens insatser. 

Projektet genomförs under tre läsår med start sommaren 2016. 
Med målet att insatserna ska nå 450 ungdomar. Förutom metod-
utveckling är ett av projektmålen att tydliggöra samverkansstrukturer 
kopplat till målgruppen.

SUSA arbetar för den sjätte RUFS-strategin – Frigör livschanser.

SUSA

Stockholms 
Ungdomar
Studerar eller
Arbetar
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Sverige bygger nytt                                    
Projektet ”Sverige bygger nytt” 
är ett samverkansprojekt 
medfinansierat av Europeiska 
Socialfonden. Målsättningen är 
att möta kompetensbristen 
inom byggsektorn i 
Stockholmsregionen. 

 
Huvudmålgrupper inom projektet är nyanlända och utrikes födda. Särskilt 
fokus på jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet kommer att beaktas.                                                                                                                   

Med de planerade projektaktiviteterna refererar vi till RUFS 2010 strategi om 
att frigöra livschanser. Samverkansgruppen ska på bästa sätt ta tillvara på den 
kreativa kraft och potential som finns hos projektdeltagarna och följa dem 
genom coachande metoder och handledning hela vägen till arbete inom 
byggsektorn.  

Genom att utveckla målgruppernas möjligheter till arbete så kan deras 
situation och samhällsdeltagande påverkas positivt, samtidigt som potentialen 
för en starkare ekonomisk tillväxt inom byggsektorn i regionen ökar. 

 

          
 

            
 

                               

                              
 
 

Kontakt: Kristina Hultgren, projektledare 

 kristina.hultgren@arbetsformedlingen.se           

Styrgrupp: 
 Arbetsförmedlingen 
 BYN 
 Sveriges Byggindustrier 
 Byggnads Stockholm- 

Gotland 
 Haninge Kommun 
 Installatörsföretagen 
 Samordningsförbundet 

Östra Södertörn        
 Stockholm Stad  
 Solna Stad 

 

 

 

FRIGÖR LIVSCHANSER
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Läget i Stockholmsregionen 2016 beskriver utvecklingen i Stockholms-

regionen på ett övergripande sätt. Här finns också en internationell  

jämförelse och många goda exempel från aktörer i regionen. 

Den bygger på vårt uppdrag att årligen följa upp genomförandet av den  

regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2010. Hela uppföljnings-

arbetet och en detaljerad beskrivning av utvecklingen i regionen kan du ta  

del av på vår hemsida rufs.se.

För att visa på den utvecklingskraft som finns i regionen har vi erbjudit  

länets kommuner, landstingets centrala förvaltningar och pågående  

strukturfondsprojekt i länet att medverka med ett exempel från den egna 

verksamheten. Berättelserna är goda exempel på strategiska insatser som  

sker i regionen och som alla bidrar till genomförandet av RUFS 2010. 


