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Verksamhet: Regionplanekontoret

1

Sammanfattning 2010 och förväntad utveckling 2011

1.1. Sammanfattning 2010
År 2010 har präglats av att arbetet med den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, har
slutförts och beslut fattats av Landstingsfullmäktige. Visionen för regionen är att vara
Europas mest attraktiva storstadsregion. Processmålet är att etablera ett kraftfullt och
samordnat utvecklingsarbete i regionen.
Fokus har nu lagts på att markera övergången från planering till genomförande och att på ett
aktivt sätt kommunicera den färdiga planen. Genomförandet ska förstärkas genom särskilda
handlingsprogram. Arbete pågår med handlingsprogram för utveckling av regionala stadskärnor, energi och klimat, försörjning med högutbildad arbetskraft, samt kreativa näringar. I
övrigt kan särskilt nämnas pågående arbete med förnyelse av integrationspolitiken, fördjupat
samarbete kring storstadsregionernas speciella förutsättningar och samverkan i Östra Mellansverige.

Resultat förvaltning/bolag (Mkr)
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Utfall 2010
•

Månadens prognos

Apr

Maj

Jun

Jul

t M a ^ f l utfall 2009
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• Periodiserad budget

Föregående månads prognos

Resultatet för 2010 innebär ett resultat på minus 0,3 mkr vilket är 0,5 mkr lägre än budget på
0,2 mkr och är 2,4 mkr sämre än resultatet för 2009.
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1.2. Förväntad utveckling 2011
Den regionala utvecklingsplaneringen kommer från och med 2011 att samlas under landstingsstyrelsen, tillsammans med några landstingsverksamheter som har en särskild betydelse
för regionens tillväxt och utveckling.

2
2.1

Uppföljning av mål
S L L huvudmål

SLL
huvudmål

Dimension/parameter

Uppfyllt

Bokslut

mål?

2010

Bokslut

Mål

2009 '

. 2010

Ekonomi i balans
Inte helt

-0,3

0,2

2,1

2.2 Lokala mål
Verksamhetsproduktionen redovisas på följande sätt: Först beskrivs hur arbetet med att ta
fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 fortskridit och slutförts under 2010. Därefter beskrivs hur huvuduppgifterna hanterats under året. Slutligen
beskrivs hur bidragsfrågor, EU:s strukturfonder, internationellt samarbete, statistik och
metodfrågor samt arbetet med information/kommunikation hanterats.
En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010
I slutet av mars 2006 beslutade dåvarande Regionplane- och trafiknämnden (RTN) att inleda
en planeringsprocess för en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS).
Arbetet slutfördes under året och den 12 maj beslutade Landstingsfullmäktige att anta RUFS
2010. Planen vann laga kraft som regionplan enligt P B L i augusti 2010 och under augusti
fastställdes också RUFS 2010 som länets regionala utvecklingsprogram (RUP) av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete.
Det övergripande processmålet för RUFS-processen är att etablera ett kraftfullt och samordnat
utvecklingsarbete i regionen. Ett mål som på ett genomgripande sätt påverkat hur planeringsarbetet utformats med höga krav på delaktighet, kommunikation och samsyn. Planen ger en
viktig förutsättning för att etablera ett kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete på sikt.
Processen gick under 2010 in i ett nytt skede med ökat fokus på genomförande.
Under våren och försommaren genomfördes en dialog med aktörer i länet med fokus på
planens genomförande. Dialogen har gett en första bild av hur genomförandet av de olika
strategierna ser ut i dagsläget - vad som är på gång och vad som ännu inte inletts. Under
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hösten har också en särskilt inredd RUFS-buss gjort en turné runt till kommunerna i länet för
att på ett tydligt sätt markera övergången från planering till genomförande och för att på ett
aktivt sätt kommunicera den färdiga planen. Målgruppen för bussaktiviteten har varit
anställda i kommunerna som har nytta av RUFS 2010 i som ett arbetsinstrument. Under år
2010 har också ett förberedelsearbete genomförts för kommande uppföljningsaktiviteter
kopplade till RUFS 2010.
Handlingsprogram till RUFS tas fram och andra genomförandeprocesser
initieras
Genomförandet av RUFS ska förstärkas genom att särskilda handlingsprogram initieras under
paraplyet RUFS 2010. Det gäller särskilt för frågor som är högt prioriterade och där ansvaret
är delat på många aktörer. De handlingsprogram som kontoret gavs i uppdrag att förbereda
har följande rubriker:
•
•
•

Flerkärnighet - utveckling av regionala stadskärnor
Energi och klimat
Försörjning av högutbildad arbetskraft.

Kontoret har haft i uppdrag att, efter den förberedande fasen, återkomma till nämnden med
förslag till direktiv för fortsatt arbete. Nämnden behandlade ett samlat sådant direktivärende i
mars 2010. Arbetet med de tre handlingsprogrammen beskrivs närmare nedan. Nämnden har
även fattat beslut om att medverka i ett handlingsprogram om kreativa näringar som Botkyrka
kommun tagit initiativ till.
Förnyelse av integrationspolitiken

samt att främja utbildning och forskning

Ett förberedande arbete har under 2010 genomförts för att åstadkomma regional samling och
gemensamt arbete för att bredda och förnya integrationspolitiken. Arbetet resulterade i slutsatsen att arbetet i högre grad fokuserar på att göra organisationer mångfaldsinriktade
(åtagande i RUFS 2010). Ett regionalt utvecklingsarbete inriktat mot regionens arbetsgivare
inom den privata, offentliga och ideella sektorn har därför inletts i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län.
En del av integrationspolitiken är att verka för ett varierat utbud av bostäder i olika delar av
regionen. Insatser mot boendesegregation som är långsiktiga och som syftar till att minska
den socioekonomiska polariseringen i regionen bör prioriteras. Genom den Regionala
bostadsgruppen har utvecklingen under året följts, erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt och
stödjande insatser har satts in vid behov.
En viktig fråga för regionens utveckling är också den långsiktiga försörjningen med kunskap
och arbetskraft. Arbete med ett handlingsprogram inom detta område pågår efter beslut i
Regionplanenämnden i mars 2010. Efter nämndens beslut är inriktningen på arbetet dels att
öka dynamiken i den högre utbildningen så att den bättre samspelar med efterfrågan och att
också arbeta med den studiesociala miljön i regionen, med särskilt fokus på boendefrågan.
Villkoren för forskning i Stockholmsregionen är avgörande för att Stockholmsregionen ska
vara innovativ och utvecklas till en ledande tillväxtregion. En förstudie kring dessa frågor har
initierats och redovisas under början av 2011.
Klimat- och energifrågan samt de regionala

stadskärnorna
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Under 2010 har frågor som rör avfall som energiresurs, utökad biogasproduktion, energieffektiv samhällsplanering och ett klimatmässigt optimerat fjärrvärmesystem i länet varit i
fokus inom handlingsprogrammet, ett arbete som fortsätter 2011-2012. Även frågan om
insatser som rör kopplingen mellan transporter och energi/klimat har utretts i samarbete
mellan Regionplanekontoret och Storstockholms lokaltrafik (SL). Kontoret har också
medverkat i Länsstyrelsens arbete med att ta fram en energi- och klimatstrategi för länet som
grundar sig bl.a. på RUFS åtaganden och det regionala handlingsprogrammet.
Regionplanenämnden har i det samlade direktivärendet även angett inriktning för fortsatt
arbete i syfte att utveckla de regionala stadskärnorna. Ny och efterfrågad kunskap har tagits
fram kring förtätningspotential, pendling och omland samt en förstudie kring kvällsekonomi i
stadskärnorna. Ett nära samarbete med närmast berörda kommuner kring strategier och inriktningar för utveckling av de regionala stadskärnorna har etablerats och pågår. Insatserna under
2010 har särskilt riktats mot några av de yttre regionala kärnorna där efterfrågan varit störst
från kommuner och andra aktörer.
En levande skärgård
Det skärgårdspolitiska programmet antogs av landstingsfullmäktige under början av år 2010.
Regionplanekontoret har bistått med administrativt stöd till det nya Skärgårdsrådet.
Storstadsregionernas speciella förutsättningar samt fördjupat samarbete
Ett fördjupat samarbete har etablerats med Göteborgsregionen (GR), Region Skåne.
Samarbetet inriktas på några identifierade nyckelområden som rör ungas inträde på arbetsmarknaden, bostadsförsörjning och transportinfrastruktur samt utveckling av planeringsverktyg. Ett samarbete har också inletts med Osloregionen.
I mars 2010 redovisades, vid en välbesökt konferens i Stockholm, resultatet från en uppföljning av den granskning som OECD genomförde av Stockholm-Mälarregionen 2006. Uppföljningens syfte var att belysa i vilken omfattning som OECD:s rekommendationer omsatts i
handling och att peka på återstående behov av insatser.
Samverkan i östra Mellansverige, stråk och delregioner
Ett nära samarbete har på senare år vuxit fram mellan regionala utvecklingsorgan i östra
Mellansverige kring gemensamma utvecklingsfrågor. Som ett led i den fortsatta samverkan i
östra Mellansverige (Stockholms, Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs
och Östergötlands län) har intresse uttalats för ett fördjupat arbete med utgångspunkt i den
storregionala målbilden 2050 som togs fram i RUFS 2010.1 samarbetet medverkar också
Mälardalsrådet. Inom Stockholmsregionen finns också ett antal stråk och delregionala samarbeten mellan kommuner (på Södertörn, i nordost, kring Arlanda och i den inre nordvästra
delen) där kontoret aktivt har medverkat under 2010.
Utvecklingsarbetet i regionens gröna kilar har utvecklats, fördjupats och kommunicerats, bl.a.
via konferensen Storstadsnatur 2010. Samverkan omfattar flera kilar i Nordost och har
kopplats till UNESCO-projektet URBIS (Urban Biosphere Initiative).
Internationella kontakter, samarbete och

omvärldsbevakning

Viktiga inslag i det internationella arbetet under 2010 har varit att fortsätta samarbetet med
storstadsregionerna kring mellersta Östersjön ( B A S A A R ) och att aktivt medverka i det europeiska nätverket Metrex (The Network of European Metropolitan Regions and Areas) där
5
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även Stockholms stad är medlem. Nätverket ger tillfälle till god överblick över utvecklingen i
ett stort antal europeiska storstadsregioner av betydelse samt möjlighet till deltagande i olika
nätverksaktiviteter. Samarbetet med Mazovia har fortsatt i oförändrad omfattning under 2010.
En mer strukturerad och verksamhetsövergripande omvärldsbevakning är under uppbyggnad
som bland annat underlättar en fortlöpande bedömning av konsekvenserna av EU:s politik för
regionen.
Bidrag för miljö och skärgård
Skärgårdsanslagets bidragsgivning riktas dels till åtgärder för förbättrad tillgänglighet i kust
och skärgård, dels till projekt för natur- och kulturmiljö samt sysselsättning och näringslivsutveckling på öar utan bro, tunnel eller statlig färja. Miljöanslaget inriktas som tidigare mot
projekt som är åtgärdsinriktade, stimulerar samverkan samt är metodutvecklande eller
kunskapshöj ande. Regler för fraktbidrag förtydligades i början av 2010. A v betydelse för
bidragsgivningen 2010 har varit den under 2009 genomförda skärgårdsövergripande bryggutredningen i samverkan med andra berörda parter.
I nämndens budget för 2010 fanns 8,16 mkr avsatt för medfinansiering av miljöprojekt, skärgårdsprojekt, fraktbidrag samt viss båttrafik. Ansökningar har i stor omfattning särskilt
inkommit vad gäller bidrag ur miljöanslaget. Utfallet sammantaget för de olika formerna av
bidrag bedöms dock följa budget.
Aktuell och tillräcklig information har tillgängliggjorts för bidragssökande och resultat och
erfarenheter från tidigare projekt har kommunicerats i syfte att sprida kunskap om projektens
resultat och få in nya intressanta bidragsansökningar.
EU:s strukturfonder för perioden

2007-2013

Regionplanekontoret har aktivt deltagit i arbetet med det regionala programmet för EU:s regionalfond, som har RUFS som grund och som förankrats i ett brett programpartnerskap. Det
har under 2010 framförallt handlat om projektet SATSA för att förbättra regionens tillgänglighet.
Statistik, prognoser, eftervalsundersökning

och metodutveckling

Arbetet med att utveckla och förfina metoderna för framtagande av befolkningsprognoser för
landstingets verksamheter har fortsatt, med fokus på analyser av migrationens betydelse för
prognosens komponenter.
Arbetet med att koppla samman statistik- och GIS-verksamheten (Geografiska InformationsSystem) fortsätter i samarbete med verksamheter inom landstinget som använder GIS.
En eftervalsundersökning har genomförts i likhet med tidigare valår i samband med landstingsvalet i september 2010. Undersökningens resultat publiceras och kommuniceras i början
av år 2011.
Under 2010 utvecklades befintliga och nya modeller för den regionala utvecklingsplaneringen
i samverkan med övriga storstadsregioner och Boverket. Eftersom regionplaneringen ska
kännetecknas av ett hållbarhetsperspektiv, vidareutvecklas och testas olika metoder. Även för
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andra perspektiv (som t.ex. jämställdhet, folkhälsa, funktionsnedsättning, integration och
barnperspektiv) pågår utveckling av verktyg för integrering i regionplaneringen.
Information och kommunikation
Under 2010 låg tyngdpunkten i kommunikationsarbetet på att utveckla arbetssätt och
kommunikationskanaler som stödjer ett kraftfullt och samordnat genomförande av RUFS
2010. Under året har följande aktiviteter genomförts när det gäller övergripande kommunikationsstöd.
• Ta fram kommunikationsstöd och planera genomförandedialog med regionens aktörer
som pågick under våren 2010
• Ta fram olika typer av kompletterande presentationsmaterial som tydliggör RUFS
2010 för olika målgrupper
• konceptutveckling och praktiskt genomförande av en lanseringsturné med RUFS-buss
till kommuner och andra aktörer
• Utveckling av webbapplikationer för beskrivning av våra regiondelar och kunskap om
förtätningens mekanismer
• Informationsstrategiskt stöd i de genomförandeinriktade handlingsprogrammen
• Fortsatt arbete för att vidareutveckla den externa webbplatsen till en portal för ett
kraftfullt och samordnat regionalt utvecklingsarbete
Verksamheten ska fortsatt effektiviseras
Genom ständig förbättring av kontorets ledningssystem för ekonomisk styrning, kvalitetsutveckling och god livsmiljö kan verksamheten fortsatt effektiviseras. Arbetet med att mer
effektivt utnyttja och utveckla kompetensen inom kontoret och att tänka i nya banor har här
varit särskilt prioriterat då kontoret till sin karaktär är en utpräglad kunskapsorganisation, en
"think-tank" för att utveckla, analysera och kommunicera kunskap och en gemensam processresurs för att initiera, leda och medverka i olika utvecklings-/samverkansprojekt i regionen.
Vidare har det varit viktigt att fortsatt underhålla och utveckla kontorets verktyg (bland annat
GIS, statistik, modeller och kommunikationskanaler) och att arbeta för att de verktyg som
kontoret tar fram ska komma till nytta i regionens utvecklingsarbete.
Under 2010 har arbetet med översyn av GIS- och statistikverksamheten fortsatt. En förstudie
har genomförts och behandlats i kontorets ledningsgrupp under våren och direktiv för fortsatt
arbete har tagits fram. Effektiviseringsmöjligheter med ledning av översynen ska tas tillvara
snarast.
Inför övergången till LSF, har en genomlysning gjorts för att identifiera möjliga rationaliseringar till följd av en samordning av de administrativa funktionerna.

2.3 Jämställdhet ur ett medborgarperspektiv
I december 2007 antog dåvarande Regionplane- och trafiknämnden en regional strategi för
jämställdhet i Stockholms län 2008-2013, som tagits fram av K S L , länsstyrelsen och nämnden
gemensamt. Regionplanenämnden deltar aktivt i det regionala samarbetet inom jämställdhets-
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området. Den regionala strategin för jämställdhet låg till grund för arbetet med RUFS 2010,
som syftar till att göra regionen attraktiv för såväl invånare som besökare oavsett bakgrund.

2.4

Fördjupad uppföljning av vissa policyer

2.4.1

Följsamhet policy för intern kontroll

Regionplanenämnden har beslutat om intern kontrollplan för 2010. Planen utarbetades främst
utifrån synpunkter från revisorer i samband med den årliga granskningen och andra identifierade behov av förbättringar i den interna kontrollen.
2.4.2

Följsamhet

barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats i Regionplanenämndens arbete med den nya regionala
utvecklingsplanen, RUFS 2010, genom att planens syfte är att ge goda förutsättningar för alla
invånare i Stockholmsregionen. Några RUFS-strategier som har stor betydelse för barns
levnadsbetingelser i regionen är strategin Öka uthållig kapacitet och kvalitet, Stärk sammanhållningen och Frigör livschanser.

2.4.3

Följsamhet

finanspolicy

Regionplanenämnden följer Landstingets finanspolicy.
2.4.4

Följsamhet

folkhälsopolicy

Har förvaltningen/bolaget en handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy
och handlingsplanen Handling för Hälsa?
Ja

Nej

Ja

Kommentar
Nämndens handlingsplan utarbetades 2006 och har till syfte att
integrera landstingets folkhälsopolicy i kontorets kärnverksamhet,
den regionala utvecklingsplaneringen.

Har förvaltningen/bolaget ansvarig/samordnare för arbete med folkhälsopolicyn?
Ja

Nej

Kommentar

Ja
Har förvaltningen/bolaget under året fattat beslut som specifikt stödjer landstingets
folkhälsopolicy eller vidtagit åtgärder som följer Handling för hälsa?
Ja
Ja

Nej

Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
Hälsokonsekvensbedömningar (HKB) har legat till grund för
framtagandet av en ny regional utvecklingsplan (RUFS 2010).
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2.4.5 Följsamhet
handikapprogram
Handikapporganisationer ges möjlighet att delta i RUFS-processer och nämndens arbete med
frågor som tillgänglighet, bostäder, arbetsmarknad, utbildning och mötesplatser. I RUFS 2010
berörs funktionshindrades behov och förutsättningar, framför allt i strategin Öka uthållig
kapacitet och kvalitet, Stärk sammanhållningen och Frigör livschanser.

3

Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)

Fsg av övriga tjänster
Pers anknutna statsbidrag
Övr bidragfrstaten,EU, övriga
Landst bidrag
Övriga intäkter
Verksamhetens intäkter

Pers kostnader
Övirga lämnade bidrag

Bokslut
2009

Bokslut
2010

Förändr

660%

0%

0,1

100%

55%

0,0

0%

-7%

69,8

0%

0,3

433%

0,0

0%

8,8
0,2

5,1
69,8

3,3
74,9

84,3

87,5

-4%

70,9

19%

-29,4

-29,0

1%

-26,7

10%

-7,9
-5,9

-9,7

-19%
16%

-8,7
-5,0

18%

0%

-29,4

38%

-1%

-69,8

20%

-11%

Övriga kostnader

•40,7

-5,1
-40,8

Verksamhetens kostnader

-83,9

-84,6

Lokalhyror, hyra anltillg

Avskrivningar
Finansnetto
Resultat

3.1

Avvik
%

Budget
2010
1,0

7,6
0,2

1,6

%
-14%

-0,8

-0,9

-11%

-0,9

0,1

0,1

0%

0,0

-0,3

2,1

-9%

#######

0,2

Årets resultat

Årets resultat innebär ett underskott på 0,3 mkr jämfört med ett plus på 2,1 mkr föregående år.
Resultatet är något sämre än fastställd budget på 0,2 mkr. Detta beror till del av att flera
samarbetsprojekt har haft kostnader för projekten 2010, men där intäkter från samarbetspartner kommer 2011. Vissa omställningskostnader i samband med Regionplanekontorets
organisatoriska flytt till LSF har även belastat resultatet.
Jämfört med föregående år så har kostnaderna för lokaler och hyror ökat medan övriga kostnader legat stilla eller minskat något.

9

JIL Regionplanenämnden
^

VZ

Årsbokslut 2010

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Förvaltningsberättelse

Intäkt

Kostnad

Avvikelse

Avvikelse
bokslutbudget

bokslut-

Textkommentar
finansiering fr andra verksamheter f
projekt särskilt Satsa
pers anknutna statsbidr
bidrag Satsa mm
övrig vidare fakturering av kostn
pers kostnader
lämnade bidrag
lokalhyra,hyra anl tillg
övr kostnader projekt motsv av
intäkter
ej analyserad restpost

S:a avvikelse

3.2

budget

-2,7
0,8
-0,9

6,6
0,1
5,1
1,6
-2,7
0,8
-0,9

-11,3
0,2

-11,3
0,2

-13,9

-0,5

6,6
0,1
5,1
1,6

13,4

Resultat
Avvikelse
bokslutbudget

Beslut av
LF/LS/ H S N

(Belopp)

0,0

Intäkter

Intäkterna är 3,3 mkr lägre än föregående år. Landstingsbidraget har minskat med 5,1 mkr
f.r.o.m.l juli 2009 efter att kontorets trafikverksamhet överförts till A B SL. Övriga intäkter
har ökat med 1,8 mkr särskilt beroende på det större projektet S A T S A har haft en ökad
medfinansiering jämfört med 2009.

3.3

Kostnader

Den övervägande delen av underskottet på kostnader avser projekt, har motsvarande intäkter
erhållits från medfinansiärer till projekten. Detta gäller främst projekt SATSA. Vissa extrakostnader har debiterats kontoret avseende verksamhet som fakturerats i december 2010 men
avsåg 2009. Kostnader för lokaler och hyror har ökat jämfört med tidigare år. En förklaring
till detta är att det hyrs en del lokaler i SATSA, dessa kostnader täcks dock av intäkter i
projektet.
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Personal

Bemanningskostnader (Mkr)
Summa personalkostnader

Bokslut

Bokslut

Förändr

Budget

Avvik

2010

2009

%

2010

%

29,4

lönekostnad

varav

pensionskostnad

1%

26,7

10%

0,1

-0,8

-113%

0,1

0%

29,0

28,7

1%

26,3

10%

0,3

0,3

0%

0,3

0%

0,0

0,1

-100%

0,0

0,1

-100%

29,4

29,1

varav förändring sem. skuld
varav

29,0

Inhyrd personal

0%

varav läkare
varav sjuksköterskor
varav övrig personal
Summa bemanningskostnad

Sjukfrånvaron) ått
Snitt antal sjukdgr per anställd

1%

26,7

Bokslut

Bokslut

Förändr

Budget

2010

2009

%

2010

3,0

3,2

-6%

0%

0,0

10%

t
. Avvik
%
%#####

Bemanningskostnaderna 29,4 mkr är 2,7 mkr högre än budgeten.
Utfallet för helåret 29,4 mkr är 1 % procent högre än utfall 2009 på 29,1 mkr. Budgeten
minskades från 30,8 mkr till 29,6 mkr fr.o.m. 1 juli 2009 med 1,2 mkr efter övergång av
kontorets trafikverksamhet till SL och ytterligare till 26,7 mkr för helåret 2010.
Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, ökade med
1 %, d.v.s. 0,4 mkr jämfört med årsbokslut 2009. Lönekostnadsökningen består av en volymförändring motsvarande -4 % och en löneökning på 3 % samt övrig ersättning som motsvarar
2 %. Kostnader för personalrekryteringar har stigit då en ny avdelningschef för avdelning 1
har rekryterats. Kostnader för utbildning och konferenser har ökat, detta beror delvis på ökade
konferenskostnader i projekt SATSA.
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 0 mkr för 2010 jämfört med 0,1 mkr 2009.
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Antal årsarbetare 2010

Antal årsarbetare har ökat under sommaren för att åter minska under senare delen av året.
LF/LS/I1SN
Antal årsarbetare
Totalt antal årsarbetare

Bokslut

Bokslut

Förändr

2010

2009

%

42

43

-2%

Budget.
2010

beslut
(Ja/Nej)

45

Helårsarbete
(Närvarotid inlcl. extratid samt frånvarotid under en mätperiod dlviderat med arbetstid för heltidsanställd
motsvarande period)

Ack utfall

Ack utfall

Förändr

1012

0912

%

Närvaro helårsarbete

65 394

65 144

0%

Frånvaro helårsarbete

11 677

12 133

-4%

Total tid

77 071

77277

0%

Närvarotiden är oförändrad jämfört med föregående år och frånvarotiden har minskat med 4
% jämfört med föregående år.

12

JIL

Regionplanenämnden

ZSrSSZ

Årsbokslut 2010

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Förvaltningsberättelse

3.4.1

Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Lokalkostnaderna har åter ökat med ca 15 % från 4,8 till 5,5 mkr bl.a. beroende på en sen
fakturering för konferenslokalerna i Fatburen 2 av leverantören för såväl 2009 som 2010.
Även hyra av anläggningstillgångar har ökat något från 0,3 till 0,4 mkr p.g.a. att kontoret
ansett sig nödsakat att byta leverantör och avslutat kontrakt för kopieringsmaskiner. Köpta
tjänster, d.v.s. i huvudsak den beställda konsultverksamheten har minskat något från 30 mkr
till ca 28,5 mkr. Kostnader för lämnade bidrag, har minskat från 9,7 till 7,9 mkr medan
information och PR har ökat från 6,5 mkr till 8 mkr. Kostnader för IT-tjänster har ökat något
från 0,7 mkr till 1 mkr.
Avskrivningarna har minskat något från 0,9 mkr 2009 till 0,8 mkr. Finansnettot har ökat något
från ca 50 tkr 2009 till ca 100 tkr 2010.

3.5

Resultatdisposition

Landstingsfullmäktige beslöt i april 2009 om ändrade regler för resultatdispositioner (LS
0901-0012).

Det ekonomiska resultatet
Årets resultat
Lokal disponibelt kapital
Totalt eget kapital

-278 tkr
2 732 tkr
2 460 tkr.

Föreslås enligt fullmäktiges beslut att 2010 års resultat, minus 278 tkr överförs från
Koncernfinansiering.

3.6

Investeringar

Investeringar (Mkr)

Bokslut 2010

Nuvarande

Budget LF

status

2010

Objekt 1
Objekt 2 etc.
Övriga ospecificerade objekt

1,0

Totalt investeringar

1,0

0,6
0,0

0,6

Investeringar har gjorts i servrar och datorer för netto drygt 0,9 mkr. Efter överenskommelse
har en server vidarefakturerats hälften till Kulturnämnden. En mindre investeringar har gjorts
i möbler för ca 50 tkr.
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3.7

Balansräkning

Balansräkning (Mkr)

Bokslut
2009

Bokslut
'2010

Förändring
Mkr

Tillgångar

IflliftlllllSllI

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
varav kassa och bank

liipiltllisiiis llllliiisiililll
itlÄlllliÄliil

-4,6
4,5
0,0

Summa tillgångar

-0,1

Eget kapital

-2,5
0,0

Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)
Skulder
Långsfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

lllillffllllliilfl

WMmWiMmWåå

39,2

ISlläillilllBiii

-0,2
2,6
-0,1

Totalt är det ingen större förändring på tillgångarna. Anläggningstillgångarna har minskat
genom att annan långfristig fordran överförts till bankkonto. Övriga kortfristiga fordringar har
ökat dels genom ökad kundfakturering för kontorets projektverksamhet samt även ökad
momsfordran.
Skuldsättningen kan till stor del hänföras till ökat saldo för förutbetalda intäkter avseende
projektet SATSA.
Egna kapitalets förändring förklaras av ett underskott på resultatet med -0,3 mkr jämfört med
överskott 2009 på 2,1 mkr.

3.7.1

Kassaflödesanalys

Kassaflödet är plus 18 mkr.
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4

Personal

4.1
Verksamhetsförändringar och omstruktureringar
Inga verksamhetsförändringar har genomförts under 2010. Förberedelsearbete har inletts till
följd av att beslutet av lägga ned Regionplanenämnden och överföra Regionplanekontoret till
ett funktionsområde inom Landstingsstyrelsens förvaltning.
4.2
Personal- och kompetensförsörjning
Regionplanekontoret upplever inga problem avseende kompetensförsörjningen. V i d
personalrörlighet har det inte varit några svårigheter med att rekrytera personer med relevant
kompetens och erfarenhet för de aktuella arbetsuppgifterna.
4.3
Chef- och ledarskap
Under året har rekrytering av en ny avdelningschef genomförts.
4.4
Arbetsmiljö och hälsa
Inom Regionplanekontoret bedrivs ett systematiskt arbete för att skapa en god arbetsmiljö och
förebygga ohälsa. Kontoret samarbetar med företagshälsovården i form av Feelgood A B .
Arbetet med att följa upp resultatet av medarbetarenkäten och att genomföra riskanalysen
inför överföringen till Landstingsstyrelsens förvaltning har skett i bred samverkan och
kommer att resultera i en samlad handlings-/åtgärdsplan för 2011.
4.5
Sjukfrånvaro
Den genomsnittliga sjukfrånvaron uppgick 2010 till 3,0 dagar, vilket var en minskning med
0,2 dagar. För kvinnorna ökade snittet från 3,5 till 3,7 dagar medan det för män minskade från
2.6 till 1,8 dagar.
Sjukfrånvarotalen är låga inom Regionplanekontoret och inga särskilda åtgärder har vidtagits
för att minska frånvaron ytterligare.
4.6
Jämställdhet och mångfald
Regionplanekontoret arbetar utifrån en jämställdhets- och mångfaldsplan med målsättningar
och åtgärder för 2009-2011.
Samtliga chefer har gått den certifierade jämställdhetsutbildningen.
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Miljö

I maj 2010 godkände landstingsfullmäktige den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Den 30 augusti beslutade regeringen att inte pröva planen, vilket
innebär att den vann laga kraft. Regionplanekontoret har under året inlett arbetet med att
genomföra planen.
RUFS 2010 är en regional utvecklingsplan för hela Stockholmsregionen som genom sina mål
ska bidra till en hållbar utveckling i regionen. Regionen måste tackla utmaningar som bl.a.
handlar om att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och
invånarnas hälsa, och att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som
möjliggör ekonomisk tillväxt. A v planens fyra mål är det framför allt målen en god livsmiljö,
och en resurseffektiv region som involverar de miljömässiga aspekterna. Eftersom RUFS
2010 fungerar som ett samlande paraply för operativa insatser snarare än att ange tids- och
resursstyrda åtgärder genomförs planen i stor samverkan med många olika regionala aktörer
som har rådighet och kompetens i olika frågor. Särskilt samarbetar kontoret med K S L , Länsstyrelsen, SL och länets 26 kommuner.
En del av genomförandet har under året skett genom de handlingsprogram som Regionplanenämnden beslutade om under 2010. Handlingsprogrammet Energi och Klimat har som
utgångspunkt att regionen ska nå klimatmålen för 2030 och 2050 och verkar inom områden
där det saknas en tydlig utförare, och där en regional samverkan är nödvändig för att lösa
problem. Detta handlingsprogram arbetar bl.a. med fjärrvärme, energieffektivisering, biogas
och avfall som resurs. Handlingsprogrammet Regionala stadskärnor utgår från RUFS 2010:s
strategi: Vidareutveckla en flerkärnig och tät region som bl.a. handlar om hur bebyggelsestruktur och kollektivtrafik tillsammans ska samspela för att minska transportbehoven i
regionen, och hur resurshushållning med mark bör ske. Inom detta handlingsprogram drivs ett
stort antal kunskapsprojekt samt bilaterala processer med de s.k. kärnkommunerna.
Ett antal andra projekt/seminarier har förutom detta drivits på kontoret som också har miljöfokus t ex; den Regionala miljödagen i februari 2010 som tog upp frågor om täthet och miljö,
Storstadsnatur i april 2010, E U C 0 2 , ett internationellt projekt inom EU-samarbetet Metrex,
bl.a. med en workshop i november 2010 för beslutsfattare testade modellverktyget GRIP för
att försöka nå klimatmålen i regionen. Regionplanekontoret deltar också i en rad nätverk och
expertgrupper, bl. a kring VA-samverkan (VAS), avfallssamverkan (STAR), klimatstrateger i
länet m m .
Även kontorets arbete med att dela ut medel från Landstingets miljöanslag bidrar till nya och
viktiga regionala miljöprojekt. Under 2010 har 5,7 miljoner kronor fördelats på 19 miljöprojekt.

5.1
Miljö Steg 5
Miljösteg 5 anger regional utvecklingsplanering som ett av styrmedlen för att nå en långsiktigt hållbar livsmiljö. Regionplanekontoret ska enligt specifikationsdokumentet utvärdera
samhällsutbyggnaden avseende markutnyttjande, vatten- och luftkvaliteten, klimatet, transportarbetet, kollektivtrafiken, tillgången till grönområden samt avfallsproduktionen. Detta
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ingår i det uppföljningsarbete som kontoret gör av RUFS 2010. Se ovan hur Regionplanekontoret i övrigt arbetar med detta område i fråga om miljö.
Regionplanekontorets miljöledningssystem har under året vidareutvecklats och förbättrats och
systemet godkändes utan anmärkningar av en extern milj örevisor i november 2010.

6
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