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Sammanfattande bild av läget
Denna rapport är en uppföljning av Stockholmsregionens utveckling och
genomförandet av den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län,
RUFS 2010. Uppföljningen söker svara på om regionen utvecklas i riktning
mot målen i utvecklingsplanen. Uppföljningen baseras på en rad statistiska
indikatorer samt en genomgång av vad olika aktörer i regionen gör för att
genomföra två av de sex strategier som lades fast i RUFS 2010. De två
strategier som följts upp år 2013 är ”Säkra värden för framtida behov” samt
”Stärk sammanhållningen”. Till dessa strategier hör tjugo åtaganden som
styrt uppföljningen. En utförlig redovisning av indikatorer och uppföljning
finns på TMR:s webbplats www.tmr.sll.se.

Regionen i ett europeiskt perspektiv
Stockholmsregionen står i en internationell jämförelse relativt stark. I
denna uppföljning görs jämförelser med åtta storstadsregioner i Europa
(Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsingfors, Köpenhamn,
München och Oslo). Genomgående placerar sig Stockholmsregionen högt
eller i mitten för de statistiska indikatorerna. Statistiken ska dock tolkas
med viss försiktighet eftersom det finns en stor eftersläpning i
internationell statistik och det emellanåt är problem med jämförbarhet.
I den internationella jämförelsen ligger Stockholmsregionen bäst till vad
det gäller CO2-utsläpp (mätt på nationell nivå) och sysselsättningsgraden
för kvinnor. Stockholmsregionen har dock den tredje högsta
ungdomsarbetslösheten.
Sammanfattningsvis kan sägas att läget är fortsatt bra i en internationell
jämförelse men att det behövs ansträngningar för att minska
ungdomsarbetslösheten, förbättrade flygförbindelser och stärkt FoU om
visionen Europas mest attraktiva storstadsregion ska kunna uppnås.

Läget i regionen
De indikatorer som beskriver arbetsmarknaden visar att regionen har en
välutbildad arbetskraft och attraherar personer med hög utbildning att
flytta hit. Ungdomarna går i hög utsträckning vidare till högre studier och
övergångarna har ökat under de senaste åren, Stockholms län har en
övergångsfrekvens till högre studier på 53 procent medan motsvarande
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siffra för riket som helhet är 45 procent. Skillnaden mellan olika kommuner
är dock stor och betydligt fler kvinnor än män går vidare till högre studier.
I näringslivet växer de kunskapsintensiva branscherna och
entreprenörskulturen är stark där och antalet nystartade företag fortsätter
att öka. Förvärvsfrekvensen är högre i regionen än i riket som helhet, men
lägre än år 2011. Det finns dock stora skillnader inom regionen, mellan
kommuner, kommundelar och stadsdelar, mellan kön och mellan svenska
och utrikesfödda.
Indikatorerna för miljö och klimat visar att utvecklingen visserligen går i
rätt riktning, men att det krävs ytterligare ansträngningar om vi ska nå
ända fram. Stockholmsregionen har låga utsläpp av växthusgaser jämfört
med hela riket. Till stor del beror detta på att en tät storstadsregion är
resurseffektiv men också på att vi har en liten industrisektor och ett
tjänstebaserat näringsliv. Trots detta behövs ytterligare ansträngningar på
en rad områden om de mål som sattes upp i RUFS 2010 ska kunna nås.
Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska och minskningen
motsvarar i princip den takt som krävs för att nå de långsiktiga
utsläppsmålen, men det gäller inte transportsektorn som ökar sina utsläpp
vilket är oroande. Samtidigt ökar energianvändningen inom både
bebyggelse- och transportsektorn. Utsläppen av kvävedioxider och
partiklar från trafiken är dessutom för höga på många platser i regionen
vilket gör att inte miljökvalitetsnormerna nås under delar av året.
Mängderna hushållsavfall fortsätter att minska per invånare, fast i lägre
takt och, vilket är positivt, insamlingen av matavfall ökar.
Tillgången till tätortsnära natur är statistiskt sett ungefär densamma år
2005 och 2011.
Den skyddade totalarealen av natur- och kulturområden har ökat
väsentligt mer i Stockholms län än i hela riket. Skyddet av regionens gröna
kilar har stärkts betydligt över tid. På 20 år har andelen skyddad natur i alla
kilar mer än fördubblats.
Inom området bostäder och bebyggelseutveckling visar indikatorerna att
tillskottet av bostäder är för lågt i förhållande till befolkningsutvecklingen.
Befolkningen har de senaste åren vuxit snabbare än vad som beskrevs i
RUFS 2010, samtidigt har bostadsbyggandet legat på en lägre nivå än det
tidigare prognostiserade behovet. Under 2012 genomförde TMR en regional
bedömning av behovet av bostadstillskott baserat på nya
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befolkningsframskrivningar och bedömde att tillskottet fram till 2030 bör
ligga mellan 9 000 och 16 000 per år. Samtidigt har bostadsmarknaden
genomgått stora förändringar sedan 90-talet. Idag finns betydligt lägre
andel hyresrätter att tillgå vilket gör det allt svårare att skaffa bostad utan
att ta banklån.
Tätheten i bebyggelsen har under perioden 1980 – 2010 ökat i de redan täta
delarna medan den minskat i de glesa. Önskvärd utveckling med
utgångspunkt i RUFS 2010 är dock att befolkningstillskottet i än högre grad
koncentrerades till regionens täta delar.
Det totala resandet i länet har sedan 70-talet ökat snabbare än
befolkningstillväxten. Främst är det bilresorna som ökat sedan 70-talet.
Kollektivtrafikresandet har också ökat under samma period men inte lika
snabbt som bilresandet vilket inneburit att kollektivtrafikresandeandelen
varit sjunkande. Efter trängselskattens införande 2005 har dock
kollektivtrafikandelen för resor in mot regionens centrala delar ökat och
den nedåtgående trenden för kollektivtrafikresandeandelen verkar ha
planat ut. För till exempel resor in mot innerstaden har
kollektivtrafikandelen ökat från 61 procent 2005 till 70 procent 2012 vilket
är en väsentlig ökning.
Antalet bilresor till innerstaden har också minskat sedan trängselskattens
införande. Kollektivtrafikresandet har inte ökat i motsvarande mängd vilket
kan bero på att några har ändrat sin målpunkt i samband med
trängselskattens införande. Utvecklingen kan också vara en följd av att fler
ställer bilen och går eller cyklar istället.
Inom området trivsel och trygghet har regionen haft en positiv utveckling.
Andelen av befolkningen med försörjningsstöd har minskat och ohälsotalet
för befolkningen fortsätter att sjunka. Men även här finns det stora
inomregionala skillnader.
Sammantaget kan konstateras att läget i regionen är relativt bra och att
utvecklingen går i rätt riktning inom flera områden. Inom några områden
är dock inte utvecklingen i linje med vad den borde vara:
 Utsläppen av växthusgaser ökar för transportsektorn.
 Energianvändningen ökar för både transport- och
bebyggelsesektorn.
 Bostadsbyggandet är för lågt i förhållande till
befolkningsutvecklingen.
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Ytterligare insatser behövs för att öka kollektivtrafikresandeandelen. Trängselskatterna har påverkat utvecklingen i positiv
riktning vilket tyder på att incitament och styrmedel för trafiken
kan fortsätta utvecklas.
Ungdomsarbetslösheten är oacceptabelt stor.
Det finns stora inomregionala skillnader inom området
arbetsmarknad samt inom området trivsel och trygghet.

Säkra värden för framtida behov
Strategin Säkra värden för framtida behov är den ena av de två strategier
som har följts upp särskilt under 2013 för att se hur genomförandet ser ut
sedan RUFS 2010 beslutades. Strategin syftar till att förvalta och utveckla
kultur-, rekreations- och naturvärden i den bebyggda miljön, utveckla
effektiva tekniska försörjnings- och transportsystem som minskar
klimatpåverkan samt hushålla med naturresurser. Det är en mycket bred
strategi som innehåller fjorton olika åtaganden uppdelat på tre
huvudområden.
Säkra natur-, kultur- och rekreationsvärden
För att säkra natur-, kultur- och rekreationsvärden pågår olika typer av
arbeten inom ramen för kommunernas översiktsplanering och andra
planprocesser. Insatser sker både i bred samverkan mellan olika aktörer, i
olika skalor men främst i det tätortsnära landskapet, där förändringarna
sker snabbt och i stor omfattning. Exempelvis ökar skyddet av natur- och
kulturområden främst i de tätortsnära gröna kilarna. Det sker en kunskapsoch metodutveckling i många sakfrågor, exempelvis ett prognosverktyg för
ekologiska samband, ökad kunskap om ekosystemtjänster, utveckling av de
gröna kilarnas svaga samband och en metod för att beskriva
kulturmiljövärden i parker.
Flera aktörer i länet samverkar för att effektivisera insatser för Stockholms
skärgård. Det sker en stor satsning på skärgårdens besöksnäring. Med stöd
av Tillväxtverket drivs frågor om utveckling av besöksdestinationer.
Vattenmyndigheten tar fram åtgärdsprogram för bland annat
kommunernas arbete och har lanserat en databas, VISS, med lättillgänglig
information om vatten och dess kvalitet. Länsstyrelsen arbetar med en
översyn av det utökade strandskyddet. Nya samverkansprojekt kring
vattendrag har etablerats. Flera kommuner har utarbetat specifika
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kunskapsunderlag för vattenmiljöerna.Landstinget har tagit fram ett förslag
till en regional miljöstrategi för vatten. Förslaget ska behandlas i
Landstingsfullmäktige i september 2013. En regional miljöstrategi för
vatten håller på att tas fram av landstinget. I TMR:s rapport ”Underlag till
arbete med regional miljöstrategi för vatten för Stockholms läns landsting”,
föreslås ett antal prioriterade målområden för arbetet med vatten.
Klimat, energi och transporter
Inom området klimat, energi och transporter finns ett omfattande och
betydelsefullt samarbete mellan regionens aktörer.
”Handlingsprogram för energi och klimat” har varit en del i genomförandet
av RUFS 2010. Handlingsprogrammet har drivits av landstinget i
samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet
Stockholms län. Bland annat har handlingsprogrammet varit framgångsrikt
i att få igång insamling av matavfall i regionen, en viktig pusselbit för att
kunna utöka länets biogasproduktion. I länets Klimat- och energistrategi
har Länsstyrelsen utarbetat mål i dialog med länets aktörer. Det pågår
fortsättningsvis en regional samverkan kring klimat- och energifrågor,
bland annat inom ramen för det regionala miljömålsarbetet och
miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att anpassa regionen till
klimatförändringarna och har under senare år kontinuerligt tagit fram
underlag för klimatanpassning till stöd för länets kommuner.
Många arbeten görs inom regionen för att begränsa transporternas negativa
påverkan. Landstingets trafikförvaltning har flera specifika projekt kring
möjligheterna att minska buller från spårbunden trafik och
trafikförvaltningen har intensifierat arbetet med att införa biogasbussar,
med minskade utsläpp av luftföroreningar och koldioxid som följd.
Länsstyrelsen har reviderat åtgärdsprogrammet för att uppnå
miljökvalitetsnormer för luft och pekat ut viktiga åtgärder som behöver
genomföras. Stockholms stad har vidtagit flera åtgärder för att minska
främst partikelhalter, bland annat med punktvis dubbdäcksförbud.
Resurshushållning och försörjningssystem
Det sker en omdaning av ledningsnätet, med nedgrävning av luftledningar
och nya sträckningar, bland annat för att minska intrång i landskapsbilden
och störningar samt för att kunna förtäta bebyggelsen. Fjärrvärmenätet
byggs kontinuerligt ut av de olika aktörerna, men det saknas incitament för
att koppla samman dem för bästa regionala nytta och ökad robusthet.
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Det sker en utveckling av småskaliga avloppssystem i några kommuner i
regionens glesare delar. Det är viktigt att se var gränsen går för de
storskaliga systemen och hitta lösningar som är hållbara i ett långsiktigt
perspektiv.
För att minska avfallsmängden och använda avfall som resurs har nu
flertalet kommuner beslutat om matavfallsinsamling. STAR,
Stockholmsregionens avfallsråd, har identifierat behovet av en regional
avfallsstrategi och initierat en arbetsgrupp.
Diskussioner kring materialförsörjning i länet har hittills endast bedrivits
på strategisk nivå. Ett projekt, Hållbar materialförsörjning i Stockholms
län, sammanfattades under 2012. Det visar bland annat att det saknas en
aktör med ett uttalat regionalt ansvar för materialförsörjnings- och
samordningsfrågor och det saknas regional samverkan. Några få aktörer
jobbar med materialåtervinning och logistisk samordning för att minska
transporterna av massor i länet, exempelvis Trafikverket respektive Tyresö
kommun.
Inom VAS-rådet pågår en regional samverkan om avloppshanterings- och
dricksvattenfrågor. Rådet planerar att bredda sin samverkan till mer
strategiska vattenfrågor.
Utmaningar
Sammanfattningsvis görs mycket inom ramen för strategin Säkra värden
för framtida behov men stora utmaningar framöver är att:
 Ta fram heltäckande, aktuella regionala kunskapsunderlag som
tydliggör regionala värden, prioriteringar och strukturer och
som motverkar att planprocesser fördröjs eller att viktiga värden
går förlorade för att kunskap kommer in för sent. Det kan vara
underlag för helt olika frågor såsom natur- och kulturmiljöer, för
mellankommunal samordning av ytkrävande verksamheter,
upplevelsevärden i skärgården eller en gränsdragning för
storskaliga lösningar för vatten avlopp och energi.
 Tydliggöra aktörsansvaret och utveckla en bredare samverkan
och samordning mellan offentliga och privata aktörer. Stora
utmaningar finns bland annat för att stimulera mer energi- och
resurseffektiva transporter, för att säkra kustens- och
skärgårdens värden och för att expandera, förstärka och koppla
samman försörjningssystemen.
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Öka samverkan mellan kommunal och regional nivå.
Kommunerna behöver exempelvis generellt utveckla en större
förmåga att integrera regionalt prioriterade frågor och värden i
sin planering. De planerande myndigheterna måste på ett
tydligare sätt prioritera platser med specifika regionala
funktioner, t.ex. logistikcentra, drivmedelscentraler eller
mellanlager för ballast, samt aktivt ta del i den kommunala
planeringen av dessa.
Initiera mellankommunal samverkan med större kraft i regionalt
prioriterade frågor. Förbättra utvinning och återvinning av
ballastmaterial, skydda Mälaren och Östersjön samt säkerställa
och utveckla natur-och kulturvärden är några insatsområden
som kräver ökad mellankommunal samverkan.
Utveckla regionala analyser som bygger på kommunernas
översiktsplaner. Detta ger viktig kunskap om hur mark- och
vatten används, trender och förändringar samt om och hur
regionala mål slår igenom i kommunal planering, från miljömål
till strategisk markanvändning.
Verka för tydligare styrmedel för att t e x begränsa
transporternas negativa påverkan, för att stimulera mer energioch resurseffektiva transporter och för att kunna minska utsläpp
av växthusgaser.
Utveckla upphandling som verktyg för att nå olika mål,
exempelvis ökad energieffektivisering i bebyggelsen.
Tydliggöra samhällsekonomisk och miljömässig nytta från ett
långsiktigt hållbarhetsperspektiv för att t ex bygga ihop
fjärrvärmenätet, att satsa på ett välförgrenat regionalt cykelnät,
att förbättra utvinning och återvinning av ballastmaterial med
mera.

Stärk sammanhållningen
Vad görs för att genomföra strategin Stärk sammanhållningen? Strategin
syftar främst till att förstärka processer för en sammanhållen region med
social och kulturell mångfald samt att bryta segregerande processer.
Strategin har sex åtaganden.
Uppföljningen av denna strategi har gjorts inom ramen för Länsstyrelsens
och TMR:s gemensamma arbete med hållbar urban utveckling . Trettio
1

1

Det urbana spelet -Resultat av en förstudie om hållbar urban utveckling, Arbetsmaterial

1:2013, www.tmr.sll.se
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exempel på insatser som syftar till att stärka sammanhållningen i regionen
har inventerats och analyserats genom bland annat intervjuer med
insatsansvarige. Arbete för att stärka sammanhållningen pågår på bred
front inom regionen. Utifrån de 29 exemplen konstateras att flest insatser
verkar göras inom åtagandet ”skapa attraktiva och varierande
boendemiljöer inom regionens delmarknader” och inom åtagandet ”göra
befintliga mötesplatser mer attraktiva och skapa nya mötesplatser som är
spridda inom regionen”. En del av exemplen visar att flera aktörer gör
insatser inom åtagandet ”stärk tilliten till det offentliga”. Genomgående för
de studerade insatserna är att de siktar på att involvera både företag,
invånare, fastighetsägare och andra intressenter på regional, kommun- och
stadsdelsnivå. Många aktörer och inte minst länets kommuner genomför
flera insatser för att stärka sammanhållningen. En samordning och styrning
på strategisk nivå mellan olika samhällssektorer krävs för att få full effekt
av alla insatser som görs. Denna bild bekräftas av förstudien om hållbar
urban utveckling men även på nationell nivå i Boverkets senaste delrapport
om det urbana utvecklingsarbetet . Detta diskuteras i det fortsatta
gemensamma regionala arbete med hållbar urban utveckling som under
året har blivit ett exempel i en Europeisk studie om flernivåstyrningens
påverkan på arbetet med att stärka sammanhållningen.
2

3

Sammanfattningsvis handlar det om följande utmaningar som regionen
står inför vad gäller arbetet med att stärka sammanhållningen:
 större uthållighet och långsiktighet som brygger över offentliga
budget- och mandatperioder för att få en utveckling med bestående
effekter,
 regional samling över sektorsgränser både vad gäller strategisk
samordning av insatser och kunskap för att skapa en samlad
kunskapsbaserad utvecklingskraft,
 större strategisk användning av medlen från de regionala
strukturfonderna för att uppnå en mer effektiv strukturpåverkan,
 effektivare samordning mellan olika styrnivåerna (från individ till
EU) för att skapa win-win-situationer mellan nivåernas olika
uppdrag, strategier, program med mera.

2

Stärk sammanhållningen -Arbetsmaterial för uppföljningen av RUFS 2010, Arbetsmaterial

4:2013, www.tmr.sll.se
3 Urbant utvecklingsarbete - delrapportering av regeringsuppdrag, rapport 2013:6,
www.boverket.se
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Inledning
Våren 2010 antogs den nya regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2010, av landstingsfullmäktige. Sedan dess
pågår arbetet med att genomföra planen. Genomförandet sker bland annat
genom ett antal särskilda handlingsprogram som fokuserar kring vissa av
planens åtaganden. Den allra största delen av genomförandet sker dock
genom andra verksamheter, projekt och aktiviteter som opererar mer
fristående från RUFS 2010 – men med samma målsättning och vision som
utvecklingsplanen – och bidrar på så sätt till att genomföra planen.
Syftet med denna årliga uppföljning är att få en bild av hur långt
genomförandet kommit. Uppföljningen sker genom ett antal statistiska
indikatorer samt genom att kartlägga vad olika intressenter gjort för att
förverkliga åtagandena. Ett urval av indikatorerna presenteras i denna
rapport och kartläggningen av aktiviteter är inte heltäckande. Sammantaget
utgör de ett underlag för att diskutera genomförandet av RUFS 2010.
Uppföljningen inleds med en internationell jämförelse av
Stockholmsregionen i förhållande till andra storstadsregioner. Denna
jämförelse visar utgångsläget för Stockholmsregionen i en europeisk
kontext.
Detta är den tredje uppföljningen som genomförs och vissa statistiska mått
har tagits bort, ändrats eller tillkommit. Uppföljningsrapporten utgör en
sammanfattning av uppföljningsarbetet och en mer detaljerad redovisning
av indikatorer och aktiviteter återfinns på TMR:s webbplats,
www.tmr.sll.se.
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Stockholmsregionen i en internationell
jämförelse
Internationella indikatorer 2013
Visionen är att Stockholm ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i
Europa. Det finns flera värden och egenskaper som gör
Stockholmsregionen attraktiv. Fyra mål uttrycker sammantaget de värden
som ska känneteckna regionen. Dessa mål är:
-

en resurseffektiv region
en ledande tillväxtregion
en öppen och tillgänglig region
en region med god livsmiljö

För att se hur väl Stockholm står sig inom de olika målen har ett antal
indikatorer tagits fram där Stockholm jämförs med åtta andra
storstadsregioner i Europa. Dessa är Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin,
Helsingfors, Köpenhamn, München och Oslo. De valda regionernas
struktur och egenskaper liknar Stockholmsregionens. Tillgången till data
har också varit avgörande för valet av jämförelseregioner.
På grund av eftersläpning i statistiken ska den internationella jämförelsen
läsas med viss försiktighet. Det är också svårt att hitta jämförbar
internationell statistik. Inom vissa indikatorer saknas därför siffror för
Osloregionen. Det finns också en viss skillnad mot tidigare siffror i
materialet på grund av revideringar av statistiken bakåt i tiden.
Helsingforsregionen har reviderats ochdet som tidigare var en region har
nu delats upp i två mindre regioner. Detta innebär att jämförelser över
tiden med övriga regioner har försvårats.
I denna internationella jämförelse (våren 2013) kan vi konstatera att
Stockholmsregionen ligger bäst till vad det gäller CO2-utsläpp (mätt på
nationell nivå) och sysselsättningsgraden för kvinnor. Stockholmsregionen
har dock den tredje högsta ungdomsarbetslösheten, vilket är allvarligt.
Inom några indikatorer har Stockholmsregionen försämrat sig jämfört med
förra årets mätning. I och med att det är en eftersläpning av statistiken
innebär det inte att vi med säkerhet kan veta om minskningen består, men
mellan mättillfällena minskade till exempel FoU som andel av BNP. Den
internationella jämförelsen visar att det finns flera områden där
Stockholmsregionen kan utvecklas och bli bättre.
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Övergripande mål: En resurseffektiv region
Utsläpp av växthusgaser
I RUFS 2010 finns målet att i Stockholmsregionen minska CO2-utsläpp
med 40-50 procent till år 2030 och med 80-90 procent till år 2050. De
siffror som finns tillgängliga är emellertid framtagna per land och inte per
region. Vid jämförelse med de övriga länderna hade Sverige lägst CO2utsläpp 2010 med 7,1 ton per år och invånare medan Finland hade högst
med 13,9 ton per år och invånare. Trots att Sverige och Stockholmsregionen
har förhållandevis låga utsläpp krävs ett fortsatt arbete för att nå de
uppsatta målen.

Källa: Eurostat (SCB)

Övergripande mål: En ledande tillväxtregion
BRP per capita
Indexet BRP per capita är beräknat utifrån ett EU27-genomsnitt på 100. De
olika regionernas BRP per capita presenteras i relation till detta
genomsnitt. Indexet är köpkraftsjusterat för att få en mer rättvisande bild.
Stockholmsregionens BRP per capita befinner sig i mitten av de jämförda
regionerna med München i topp och Berlin i botten. Skillnaden mellan den
region som har högst BRP per capita och den som har lägst är relativt stor.
Alla de jämförda regionerna ligger högre än EU27-genomsnittet men Berlin
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utmärker sig i jämförelsen med en BRP per capita som ligger i närheten av
genomsnittet.

Källa: Eurostat (SCB)

FoU som andel av BNP
Stockholmsregionen ligger fortfarande på tredje plats vad gäller FoU som
andel av BNP (2009) med 3,91 procent. Siffran innebär en viss minskning
jämfört med tidigare år, 4,03 procent år 2007 och 4,25 procent år 2003.
Om minskningen är tecken på en nedåtgående trend är det oroväckande.
Stockholm är en kunskapsregion och behöver som sådan ha en hög och
stigande FoU-investeringsgrad, både i relativa och absoluta tal.
De regioner som investerar störst andel av sin BNP i FoU är Köpenhamn
och München med 5,31 respektive 4,66 procent. Barcelona är den region
som investerar minst, 1,7 procent.
Vad gäller internationell ranking av universitet och högskolor finns
Stockholmsregionen representerad på två av de mest respekterade listorna
över världens 100 bästa lärosäten. På The Times Higher Education ranking
återfinns Karolinska institutet på plats 32 och på Shanghai Jiao Tong
University ranking finns Karolinska institutet på 44:e plats och Stockholms
Universitet på plats 81. Uppsala Universitet kvalar också in på båda
listorna. Att ha välrenommerade universitet och högskolor är en viktig del i
att vara en kunskapsregionen. Att placeras på erkända rankinglistor
synliggör lärosäten och Stockholmsregionen i ett internationellt perspektiv.
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Arbetskraftens produktivitet
Stockholmsregionen har den tredje högsta produktiviteten (2010) av de
jämförda regionerna. Detta visar att Stockholmsregionen har en hög andel
av företag högt upp i förädlingskedjan. Arbetskraftens produktivitet har
ökat från föregående år för alla de jämförda regionerna.
Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden i Stockholmsregionen har ökat något de senaste
åren. År 2012 låg siffran på 76,7 procent. I jämförelse med de övriga
regionerna ligger Stockholm på tredje plats, men Oslo som ligger högst har
en sysselsättningsgrad på 77,5 procent. Det är alltså tätt mellan regionerna i
toppen. I Stockholm och Oslo har sysselsättningsgraden bland kvinnor
minskat även om den totala skillnaden mellan män och kvinnor är mindre i
dessa regioner än i många andra.

Källa: Eurostat (SCB)
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Källa: Eurostat (SCB)

Ungdomsarbetslöshet
Stockholmsregionen har en hög arbetslöshet bland 15 till 24 åringar. År
2012 hade Stockholmsregionen den tredje högsta ungdomsarbetslösheten
av jämförelseregionerna med 21,3 procent, bara Barcelona (50,7 procent)
och Dublin (29,2 procent) hade en högre ungdomsarbetslöshet. Jämfört
med 2009 har ungdomsarbetslösheten i Stockholmsregionen minskat något
(från 22,1 procent). München hade den lägsta ungdomsarbetslösheten (4,2
procent).
I vissa regioner såsom Barcelona, Berlin och Dublin är det en stor skillnad
mellan män och kvinnor. Det bör i sammanhanget påpekas att statistiken
varit föremål för debatt där det ifrågasatts om alla regioner mäter på
samma sätt och om även heltidsstuderande inkluderas i siffrorna. Oavsett
jämförbarheten i siffrorna är det viktigt att ungdomsarbetslösheten
minskar om Stockholmsregionen ska fortsätta vara en attraktiv region.
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Källa: Eurostat

Övergripande mål: En öppen och tillgänglig region
Andel högskoleutbildade
En hög andel högskoleutbildade ökar en regions attraktionskraft och är en
viktig förutsättning för att företag och organisationer ska stanna kvar i eller
välja att etablera sig i en region. I Stockholmsregionen var 48,5 procent av
25- till 64-åringarna högutbildade år 2012. Tre regioner, Helsingfors, Oslo
och Köpenhamn, har en högre andel högskoleutbildade invånare. Andelen
högutbildade kvinnor i regionen är högre än andelen högutbildade män, en
skillnad som ökar över tid.
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Källa: Eurostat

Internationella konferenser
År 2009 arrangerades 111 internationella konferenser i
Stockholmsregionen, år 2011 93 och 2012 110 internationella konferenser.
Av de jämförda regionerna var det år 2012 fyra regioner som arrangerade
fler konferenser: Barcelona (154 stycken), Berlin (172 stycken), Amsterdam
(122 stycken) och Köpenhamn (137 stycken).
Immigration
Siffror för immigration finns endast redovisat per land, inte per region.
Antal immigranter ökar eller minskar olika år beroende på vad som händer
i omvärlden. Här visas andel immigranter av den totala befolkningen per
land 2009-2011. I jämförelsen kan konstateras att Sverige har en relativt
hög andel utlandsfödda och att immigranterna i stor utsträckning är födda
utanför EU.
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Källa: Eurostat

Internationell tillgänglighet
I ett globalt perspektiv är Stockholm en liten och perifert belägen region.
Det är därför mycket viktigt att det finns möjlighet att lätt och snabbt ta sig
till och från regionen, särskilt för näringslivet är internationella
direktförbindelser viktigt. I jämförelsen med de andra regionerna ligger
Stockholm på sjätte plats vad gäller reguljära direktdestinationer, bara Oslo
och Helsingfors har färre.

Övergripande mål: En region med god livsmiljö
Förväntad medellivslängd vid födseln
Medellivslängden har under en längre tid blivit allt högre vilket är ett
generellt tecken på välstånd och utveckling. Stockholmsregionen hade den
näst högsta förväntade medellivslängden (förväntad livslängd för ettåringar
år 2010) av de jämförda regionerna, 82 år. Barcelona hade den högsta på 83
år och Köpenhamn den lägsta på 79 år.
Urban Audit Perception Survey (UAPS)
Urban Audit Perception Survey är en intervjuundersökning där man
försöker att fånga invånarnas egen uppfattning om livskvalitet i sina
respektive städer. Även om undersökningen är mycket begränsad vad gäller
antalet intervjuade personer, är det intressant att redovisa några
indikatorer då de ger en jämförande bild av situationen i städerna.
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I Stockholm är det 15 procent som instämmer i påståendet att ”Det är lätt
att hitta bra bostäder till ett acceptabelt pris”. I Berlin instämmer flest i
påståendet: ca 56 procent, medan München ligger sämst till med ca 6
procent som instämmer.

Källa: Intervjuundersökning UAPS 2009
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Vad gäller påståendet att ”Utrikesfödda är välintegrerade” ligger Stockholm
på femte plats, med ca 43 procent som instämmer. I Dublin är det flest som
instämmer i påståendet, ca 64 procent och i Berlin minst, ca 31 procent.

Källa: Intervjuundersökning UAPS 2009
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Läget i regionen
Uppföljning av indikatorer är kopplade till de planeringsmål som lagts fast i
RUFS 2010. Indikatorerna ger en statistisk bild av utvecklingen i regionen i
förhållande till planeringsmålen. Planeringsmålen är många och
indikatorerna är valda för att fånga utvecklingen inom ett område som
kopplar till planeringsmålen. Indikatorerna redovisas under följande
rubriker:
 Arbetsmarknad
 Miljö och klimat
 Mark och vatten
 Bostäder och bebyggelseutveckling
 Regionala stadskärnor
 Resvanor
 Trivsel och trygghet
Indikatorerna ger självklart inte hela bilden av utvecklingen och läget inom
ett område men ger en indikation på i vilken riktning utvecklingen i
regionen går. Läs mer om indikatorerna på www.tmr.sll.se.

Arbetsmarknad
Statistiken indikerar att Stockholmsregionen är attraktiv för personer med
högre utbildning. Fler högutbildade flyttar hit än härifrån – flyttningsnettot
är positivt. Inflyttning av högutbildade i kombination med att regionens
befolkning utbildar sig är viktigt för kompetensförsörjningen till regionens
arbetsmarknad.

Källa: SCB
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Fler ungdomar i Stockholms län går vidare till högre studier jämfört med
genomsnittet för riket. Det är dock färre män än kvinnor som studerar
vidare och skillnaden har inte minskat under det senaste decenniet. Läsåret
2011/2012 var andelen ungdomar som påbörjat högre utbildning inom tre
år efter slutförd gymnasieutbildning 53 procent i Stockholms län medan
motsvarande siffra för riket var 45 procent. Jämfört med riket har
Stockholms län haft en konstant högre övergångsfrekvens sedan år 2000.
Under de senaste tio åren har också andelen gymnasieungdomar som går
vidare till högre studier ökat något. Inom länet finns dock betydande
skillnader. Till exempel var det läsåret 2011/12 i Norrtälje endast 34
procent som gick vidare till högre studier inom tre år från avslutad
gymnasieutbildning samtidigt som motsvarande siffra i Danderyd var 73
procent.
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Antalet nystartade företag per 1000 invånare fortsätter att öka och
ökningen i länet är större och snabbare än i övriga landet. Nyföretagandet
verkar inte ha påverkats nämnvärt av den finansiella turbulensen
internationellt, vilket tyder på ett dynamiskt näringsliv och en god
framtidstro. Andelen kvinnliga företagare och företag startade av invånare
med utländsk bakgrund ligger i Stockholm högre än i riket.

Källa: Tillväxtanalys

I näringslivet så växer de kunskapsintensiva branscherna, medan
tillverkningsindustrin under de senaste 20 åren får en relativt sett allt
mindre betydelse för sysselsättningen. Idag är företagstjänster den bransch
som vuxit överlägset mest sedan 1990-talet, drygt 100 000 fler sysselsätts
idag inom företagstjänster. Särskilt är det sektorn kunskapsintensiva
företagstjänster som växt. Företagstjänster är också i absoluta tal den
bransch som sysselsätter flest personer (ca 250 000 sysselsatta), följd av
handel (ca 150 000 sysselsatta), bygg och transport (ca 140 000 sysselsatta)
och vård och omsorg (ca 130 000 sysselsatta). Tillverkningsindustrin har
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minskat som sektor. Det har också skett en geografisk förändring av
arbetsplasternas lokalisering, där branscher som kräver stor yta för sin
verksamhet (som tillverkningsindustrin) har flyttat från centrum till mer
perifera lägen, medan läget är det motsatta för kontaktintensiva och
möteskrävande branscher (som företagstjänster).
Förvärvsfrekvensen är högre i regionen än i riket som helhet, 78 procent,
men lägre än år 2011. Det finns dock inom regionen betydande skillnader i
förvärvsfrekvens mellan kommuner, mellan könen och mellan svenska- och
utrikesfödda. Som exempel kan nämnas Södertälje där förvärvsfrekvensen
bland utlandsfödda kvinnor endast är 51 procent medan den för män födda
i Sverige är 83 procent.
År 2011 hade Stockholm 10,1 miljoner kommersiella övernattningar. Det
innebär en ökning på drygt 3 miljoner eller drygt 40 procent sen 2004.
Stockholms läns andelar av det totala antalet övernattningar hade 2011
jämfört med 2004 ökat marginellt från 25,5 procent till 29 procent.
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Källa: SCB
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Ungdomsarbetslösheten ligger på en oacceptabelt hög nivå i
Stockholmsregionen, år 2012 var arbetslösheten 21,3 procent bland 15 till
24 åringar. Sverige har övergått till den internationella standarden för
Arbetskraftsundersökningar, där ungdomsarbetslösheten mäts i
åldersgruppen 15-24 år, istället för som tidigare från 16 år. Dessutom
ändrades definitonen för vilka som ska betraktas som arbetslösa. Detta har
gjort att man har fått ett tidsseriebrott och data för tidigare år är inte fullt
jämförbara. Därav de ganska korta tidsserierna. Den stora skillnaden gäller
hur man ska betrakta heltidsstuderande som söker och vill ha ett jobb.
Tidigare klassades dessa som ”ej i arbetskraften” och kom inte med i
siffrorna. Nu ingår de istället i gruppen arbetslösa. Mätproblemet uppstår
just för att det krävs endast att en studerande exempelvis söker extraarbete
eller sommarjobb för att klassas som arbetslös. Ålderskategorin som
används (15-24 år) innebär också att många fortfarande studerar på heltid
och inte räknas in i arbetskraften. Eftersom arbetslöshet är definierat som
andel arbetslösa av arbetskraften (sysselsatta+arbetslösa), så blir
procentandelen relativt hög jämfört med om man skulle räkna
arbetslösheten som andel av alla unga. En ungdomsarbetslöshet på 24
procent innebär alltså inte att var fjärde 15-24-åring är arbetslös, utan
anger andelen arbetslösa av de ungdomar som jobbar eller söker jobb.

Källa: Eurostat
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Miljö och klimat
För att motverka den globala uppvärmningen måste utsläppen av
växthusgaser snabbt minska. Den nationella visionen är att Sverige inte ska
ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 och de mål för minskade
växthusgasutsläpp som RUFS 2010 har angett har samma inriktning.
För att långsiktigt kunna nå klimatneutralitet måste regionen både bli mer
energieffektiv och fasa ut de fossila bränslena. Sveriges energipolitiska mål
för 2020 är att andelen förnybara bränslen ska vara minst 50 procent av
den totala energianvändningen, användningen av fossila bränslen för
uppvärmning ska då ha upphört och andelen förnybara bränslen i
trasportsektorn ska vara minst 10 procent. Till år 2030 är det nationella
målet att hela fordonsflottan är oberoende av fossila bränslen.
Mycket görs för att minska koldioxidutsläppen i regionen och landstinget
och många kommuner har ett aktivt klimatarbete. Den största orsaken till
minskade klimatpåverkande utsläpp i länet är den omställning som har
skett i uppvärmningen sedan koldioxidskatten infördes 1990. De flesta
kommuner i Stockholms län har ett väl utbyggt fjärrvärmenät med till
största delen biobränslen som energikälla. Kollektivtrafiken är också en
orsak till att Stockholm har låga utsläpp jämfört med riket, samt att en stor
andel av befolkningen bor i flerbostadshus och att regionen har en liten
industrisektor och stor tjänstesektor som är mindre energikrävande.
De klimatpåverkande utsläppen har minskat med ca 0,7 ton per capita
mellan åren 2006 och 2010 (senast tillgängliga statistikår). Ett huvudskäl
till denna minskning är den kraftiga befolkningsökningen i regionen, vi är
helt enkelt fler som utnyttjar samma energimängd. Den el vi använder
framställs också med större andel förnybara källor.
Sett över sektorerna minskar utsläppen i alla sektorer utom i
transportsektorn. Bebyggelsesektorn minskar fortfarande utsläppen mest,
till följd av övergång från fossila bränslen som eldningsoljor till el- och
fjärrvärme samt träbränslen. Den enda sektor som ökar sina utsläpp av
växthusgaser är transportsektorn, eventuellt på grund av att
dieselanvändningen har ökat kraftigt, delvis på bekostnad av fossilfria
bränslen.
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Källa: SCB och Energimyndigheten

Källa: SCB och Energimyndigheten
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Utsläpp av kvävedioxider (NOx) och partiklar (PM10) beror i hög grad på
vägtrafiken. Kväveoxider kommer främst från fordonens avgaser och
utsläppen är idag för stora för att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid ska
klaras i Stockholms län. För utsläpp av kvävedioxider har också en ökning
skett de senaste åren. PM10 består i huvudsak av uppvirvlade partiklar som
bildas genom slitage av vägbeläggning, sand, däck och bromsar. Utsläppen
av partiklar minskar, men inte så mycket som skulle behövas för att nå
miljökvalitetsnormerna på flera ställen i regionen. Minskningen har också
avtagit något.

Källa: Miljömålsportalen

Källa: Miljömålsportalen
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Energianvändningen har ökat något från 2006 till 2010. Det nationellt
vägledande målet för effektivare energianvändning per BNP-enhet ska
minska med 20 procent till år 2020, jämfört med nivåerna år 2008. En
ökad energieffektivitet kräver dels att mindre energi används, dels att
energieffektiviseringsåtgärder vidtas i produktionssystem, verksamheter
och bebyggelsebestånd.
De senaste åren minskningstrend av hushållsavfallet har planat ut något.
Hushållsavfallet per invånare fortsätter minska trots en långsiktig total
ökning som beror på befolkningstillväxten. Det mesta av det insamlade
hushållsavfallet i länet, 95 %, går idag till förbränning och endast 2 %
samlas in som matavfall och går till biologisk behandling. Avfallet som
förbränns skapar visserligen energi, men lågkvalitativ sådan. Önskvärt vore
att mer av länets biologiska avfall behandlades för att skapa förnyelsebara
bränslen, något som både bidrar till att sluta kretsloppen och till minskad
klimatpåverkan. En ökning av matavfallsinsamlingen har skett i länet och
trenden är att allt mer matavfall samlas in vilket gör att biogasproduktionen
kan öka. År 2013 har 25 av länets 26 kommuner fattat beslut om att samla
in matavfall och minst 21 kommuner gör det nu, mot enbart sju år 2009.

Källa: Årsstatistik
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Tätortsnära natur
Människor i regionen ska ha god tillgång till tätortsnära natur av hög
kvalitet. Statistiskt sett är tillgången till gröna kilar per invånare ungefär
densamma år 2005 och 2011. Sett ur detta perspektiv kan alltså konstateras
att regionen än så länge kan växa samtidigt som befolkningens relativt goda
tillgång till gröna kilar bibehålls. Idag (2010) har varannan invånare (48
procent) i länet mindre än 1 000 meter till en grön kil och var fjärde
invånare (23 procent) har mindre än 500 meter till grön kil. Det bör dock
understrykas att uppföljningen koncentrerats till gröna kilar och att den
inte tagit hänsyn till utveckling eller inskränkning av parker och lokala
grönområden.

Kartan illustrerar en geografisk fördelning av tillgången på tätortsnära natur ur två olika
aspekter. Den mörkgröna färgen indikerar områden i de gröna kilarna med en stor
nyttjandepotential, dvs gröna kilar där det bor ett stort antal invånare inom 1000 meter
från kilgränsen. De grå-röda områdena visar vilka bostadsområden som har tillgång till
stora ytor grön kil inom 1000 meter från bebyggelsegränsen. Ju rödare färg, desto mer
grönyta per person. Källa: TMR
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Skyddade natur- och kulturområden
Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsområdenska värnas och utvecklas.
De bidrar till regionens attraktivitet och till en god livsmiljö för länets
befolkning. Den skyddade totalarealen har ökat väsentligt i Stockholms län
jämfört med totalarealen i hela riket.

Källa: SCB

Den tätortsnära naturen i regionens gröna kilar är av högt värde ur många
olika aspekter samtidigt som det här sker snabba och stora förändringar.
Att skydda marken är ett av flera sätt att säkerställa värden och funktioner i
dessa områden. Skyddet av de gröna kilarna har stärkts betydligt över tid.
På 20 år har andelen skyddad natur i alla kilar mer än fördubblats (från sju
till 18 procent). Utvecklingen visar även stora skillnader i länet, d v s mellan
kilarna. Exempelvis var endast fem procent av den norra Mälarstranden
med omgivningar (Görvälnkilen) skyddad som naturreservat år 1995, men
på knappt 20 år har andelen fyrdubblats till omkring 20 procent. Delar av
Södertörn (Hanvedenkilen) saknade i princip skydd år 1995, men idag är
omkring 25 procent skyddat som naturreservat. Bogesundskilen i norr
saknar idag helt skydd, men ett stort naturreservat är under handläggning
hos Länsstyrelsen.
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Källa: SCB

Bostäder och bebyggelseutveckling
Bostadsbyggandet ligger lågt i förhållande till länets kraftiga
befolkningsökning. De senaste fem åren har befolkningen i länet ökat med
nästan 200 000 invånare. Samma relativa ökning syns inte i antalet byggda
bostäder. Sett till den totala bostadsstocken på närmare en miljon bostäder
verkar dock inte den ökande befolkningsmängden lika dramatisk.
Bostadsbyggandet sker på en marknad med många aktörer och med många
olika drivkrafter. Kommunerna och staten skapar förutsättningar, genom
bl a planeringsförutsättningar och lagstiftning, men byggföretagen verkar
på en efterfrågestyrd marknad där mark- och byggkostnader, men också
finansieringsförutsättningar och betalningsvilja påverkar byggandet.
Byggbranschen är mycket konjunkturkänslig vilket nedgången efter
finanskrisen 2007 visar.
En förtätning i boendet kan anas, men brist på statistik kring
hushållssammansättning gör att det inte finns någon djupare kunskap om
hur detta har påverkat i bostadssituationen i länet. 2012 låg genomsnittlig
boendetäthet på 2,18 personer per bostad mot som glesast 2,01 i slutet på
90-talet. Andelen hyresrätter har mellan åren 1990 och 2010 minskat
kraftigt i regionen till förmån för framförallt bostadsrätter. År 2010 hade
andelen hyresrätter i länet minskat till 37 procent av bostadsbeståndet mot
61 procent för 20 år sedan. Andelen bostadsrätter har samtidigt mer än
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fördubblats från 17 till 38 procent. Andelen äganderätter (framför allt i
småhus) har varit mer stabil och låg 2010 på 25 procent.
Kostnaden för bostäder har stigit kraftigt de senaste åren, både genom att
byggkostnaderna har stigit och genom en allmän prisuppgång i länet.
Många av dem som efterfrågar en bostad är grupper med lägre
betalningsförmåga, bl a unga och studenter, som får allt svårare att etablera
sig på bostadsmarknaden.
Tobins Q, dvs kvoten mellan produktionskostnad och försäljningspris på ett
hus (småhus), ligger över ett i nästan alla länets kommuner vilket indikerar
att det är lönsamt att bygga i större delen av regionen.

Källa: SCB
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Källa: SCB

Utvecklingen av bebyggelsetätheten följer i stort befolkningsutvecklingen
och har under perioden 1980 – 2010 ökat i de redan täta delarna medan
den minskat något i de glesare delarna. Bebyggelsetätheten mäts som kvm
våningsyta (BTA) per hektar bebyggd mark.
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Befolkning och arbetstillfällen i de regionala stadskärnorna
Under våren 2013 antogs ett handlingsprogram för utveckling av de
regionala stadskärnorna. I handlingsprogrammet finns en målsättning för
befolkning och sysselsättning i de yttre regionala stadskärnorna.




De yttre regionala stadskärnornas andel av länets befolkning
utanför den centrala regionkärnan ska öka från dagens 8 procent till
12 procent år 2030.
De yttre regionala stadskärnornas andel av länets arbetstillfällen
utanför den centrala regionkärnan ska öka från dagens 23 procent
till 30 procent år 2030.

År 2012 bor 23 procent av länets befolkning i den centrala regionkärnan, 6
procent i de yttre regionala stadskärnorna och 46 procent i regional
stadsbyggd med utvecklingspotential. Det innebär att de yttre regionala
stadskärnornas andel av länets befolkning utanför den centrala
regionkärnan är 8 procent.

Källa: TMR

År 2011 finns 47 procent av länets arbetstillfällen i den centrala
regionkärnan, 13 procent i de yttre regionala stadskärnorna och 25 procent
i regional stadsbyggd med utvecklingspotential. Det innebär att de yttre
regionala stadskärnornas andel av länets arbetstillfällen utanför den
centrala regionkärnan har ökat med drygt en procent sen 2010 och är 24,5
procent.
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Källa: TMR

Resvanor
Stockholms län har haft en långsiktig trend som innebär ett ökat resande
med både bil och kollektivtrafik. Bilresandet har dock ökat i en betydligt
snabbare takt än kollektivresandet och kollektivtrafikandelen totalt i länet
har minskat över tid. Efter trängselskattens införande 2005 ökade
kollektivtrafikandelen däremot för resor in mot Stockholms innerstad och
för resor över Saltsjö-Mälarsnittet. Sedan dess har kollektivtrafikandelen
fortsatt öka i regionens centrala delar. För resor till och från innerstaden
har kollektivtrafikandelen ökat från 61 procent 2005 till 70 procent 2012
vilket är en väsentlig ökning.
Antalet bilresor till och från innerstaden har minskat med 20 procent sen
2005, under samma period har bilresorna över Saltsjö-Mälarsnittet
minskat med 7 procent och bilresorna över regioncentrumsnittet har
minskat med 5 procent samtidigt som befolkningen ökat med 13 procent.
En slutsats är att persontransporter med bil har minskat i de centrala
delarna av regionen under de senaste åren.
Andelen nöjda SL-resenärer har ökat från 56 procent år 2000 till 74
procent år 2010. Under 2010 bröts den positiva trenden och 2011 sjönk
kundnöjdheten ytterligare något. Andelen nöjda totalt i SL-trafiken är nu 72
procent. Det är framförallt resenärer på pendeltåg och tunnelbana som är
mindre nöjda nu än för några år sedan. De senaste årens kraftiga
befolkningsökning med ökad trängsel som följd och de senaste årens kalla
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och snörika vintrar som orsakat stora problem är troligtvis de främsta
orsakerna till att kundnöjdheten gått ner. De många parallella
avstängningarna som sker i trafiken på grund av upprustningar och
nybyggnationer är troligtvis också en bidragande orsak.
Bilinnehavet minskar i länet: antalet personbilar per 1000 invånare år
2012 var 390, något färre än år 2000, vilket innebär att biltätheten minskat
under de senaste årens kraftiga befolkningstillväxt.

Trivsel och trygghet
Stockholms län har en lägre andel av befolkningen med försörjningsstöd än
riket som helhet. Andel av befolkningens nettoinkomst som består av någon
form av försörjningsstöd/ersättning har minskat under perioden 2009 –
2011, och befinner sig nu under 2008 års nivå. Det finns dock stora
inomregionala skillnader när länets kommuner jämförs med varandra. I
nedanstående diagram visas utvecklingen i länets kommuner och i riket. I
Stockholms län har Södertälje störst andel med försörjningsstöd och
Danderyd lägst andel.

Källa: SCB
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Ohälsotalet i länet är betydligt lägre än riket i genomsnitt. Den
nedåtgående trenden fortsätter och ohälsotalen för år 2011 är lägre än
tidigare år. Det är dock fortfarande stor skillnad mellan män och kvinnor,
där kvinnor har ett högre ohälsotal. Positivt i sammanhanget är att
ohälsotalet för kvinnor minskar i snabbare takt jämfört med män.
4

Källa: SCB

En indikator på tryggheten i ett område är antal anmälda brott per
100 000 invånare för brottskoden stöld-, rån- och häleribrott/bilbrott/
skadegörelse. Antal skadegörelser, stöld och bilbrott har minskat i
Stockholms län men ligger dock fortfarande över riksgenomsnittet. Jämfört
med 1997 har antal anmälda brott av den typen minskad från ca 17 500 till
ca 11 500 per 100 000 invånare, vilket är en minskning på 34 procent.

4

Ohälsotalet består av antalet ersättningsdagar (sjukpenning mm) i relation till befolkningen.
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Källa: BRÅ
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Två strategier – 20 åtaganden
RUFS 2010 innehåller sex strategier. Från 2011 har varje år två av
strategierna följts upp. För 2013 är fokus på strategierna ”Säkra värden för
framtida behov” och ”Stärk sammanhållningen”.
För strategin ”Säkra värden för framtida behov” följs fjorton åtaganden upp
och för strategin ”Stärk sammanhållningen” följs sex åtaganden upp.
Det sker en stor mängd insatser hos många aktörer och det skulle inte vara
möjligt att redovisa alla pågående insatser inom respektive strategi. Nedan
följer därför ett urval av insatser som görs för att genomföra åtagandena.
Sammanfattningen är inte heltäckande utan ska ses som nedslag hos några
av regionens aktörer.

Strategi 1: Säkra värden för framtida behov
Fjorton åtaganden hör till denna strategi, som är mycket bred och omfattar
många olika ämnesområden. Åtagandena behandlar vad som behöver göras
för att nå de tio planeringsmålen som är kopplade till strategin.
Planeringsmålen är
För natur-, kultur- och rekreationsvärden


Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och
vidareutvecklas.



Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten har god ekologisk
status.

För klimat, energi och transporter


Bebyggelsemiljöer och transportsystem är energieffektiva.



Regionen påverkar klimatet väsentligt mindre.



Betydligt färre invånare är utsatta för störningar som påverkar
hälsan negativt.



Transporternas risker och negativa effekter på miljön har minskat.

För resurshushållning och försörjningssystem


De tekniska systemen för energi, avfall, vatten, avlopp och massor är
effektiva, robusta och flexibla samtidigt som de har minimal
klimatpåverkan och utgår från ett kretsloppsperspektiv.



Försörjningen av dricksvatten och reservvatten är säkrad.



Anläggningar för försörjning, varuhantering och mellanlager finns i
logistiskt gynnsamma lägen.
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De fjorton åtagandena är:
För natur-, kultur- och rekreationsvärden
1. Säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet
2. Säkra och utveckla kustens och skärgårdens natur-, kultur- och
rekreationsvärden
3. Skydda Mälaren och Östersjön
För klimat, energi och transporter
4. Sätta sektorsvisa mål för regionens utsläppsminskning av växthusgaser
5. Anpassa regionen till klimatförändringarna
6. Stimulera mer energi- och resurseffektiva transporter
7. Begränsa transporternas negativa påverkan
8. Effektivisera energiförsörjningen och ställ om till förnybara energikällor
För resurshushållning och försörjningssystem
9. Expandera, förstärk och koppla samman försörjningssystemen
10. Utveckla småskaliga lösningar för energi, vatten och avlopp i glesa
regiondelar
11. Minska avfallsmängden och använd avfall som resurs
12. Säkra dricksvattenresurserna
13. Förbättra utvinning och återvinning av ballastmaterial
14. Säkerställa platser för anläggningar i logistiskt goda lägen

Åtagande 1: Säkra och utveckla värdena i mark- och
vattenlandskapet
Det pågår olika typer av arbeten som ligger i linje med detta åtagande,
främst inom ramen för kommunernas översiktsplanering, men även
arbeten som är drivna av bl.a. lagkrav i Plan- och bygglagen (PBL) och
Miljöbalken (MB). Åtagandet omfattar ett brett spektrum av skilda
sakfrågor, och mycket sker på lokal nivå.
Huvuddelen av insatserna sker i det tätortsnära mark- och
vattenlandskapet, där det sker stora och snabba förändringar. Detta driver
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på utvecklingen av både planeringsunderlag, samverkansprocesser och
faktiska insatser.
En mycket stor del av säkerställandet av värden hanteras i kommunernas
fysiska planering, med ställningstaganden i översiktsplanen. Parallellt
pågår dock ett arbete med lagskydd. Den totala arealen skyddad mark har
ökat väsentligt i Stockholms län jämfört med hela riket. En stor del av nya
lagskyddade områden i länet ligger i de tätortsnära gröna kilarna ofta i linje
med programmet ”Aldrig långt till naturen”. Både kommuner och
länsstyrelsen inrättar naturreservat. Länsstyrelsen har också tagit fram en
utvecklingsplan för Nationalstadsparken.
Länsstyrelsen driver för närvarande en dialog om det prioriterade
regionala miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv och delar av En god
bebyggd miljö. Det pågår insatser på olika nivåer för att säkerställa och
utveckla den regionala grönstrukturen värden och funktioner som pekas ut
i RUFS 2010. Samtliga länets kommuner relaterar till kilarna i sin
översiktliga planering och mestadels även i detaljplaner som berör de
gröna kilarna, dock med blandad grad av hänsyn. Exploateringstrycket på
kilarna harökat. Mellankommunala samarbeten inom kilarna har utvecklats
som fördjupar vissa frågor, främst i nordösta delen av regionen. Ett
pilotprojekt för prioritering av regionala värden i grönstrukturen, har tagits
fram för Järvakilen. Kilarnas svaga kilar har uppmärksammats, både av
kommuner i sina olika plandokument och av andra aktörer. TMR har
under perioden tagit fram en rapport om kilarnas svaga samband, för att
utveckla kilarnas funktioner integrerat med pågående stadsutveckling.
Fördjupningar av kunskap om sektorsvisa värden görs både av enskilda
aktörer och i bred samverkan. Exempelvis har flera kommunala
naturinventeringar tagits fram. Forskare har i samverkan med
länsstyrelsen, TMR och Stockholm stad, utvecklat ett verktyg för ekologiska
samband (MatrixGreen). Pilotstudier kring mellankommunala
habitatnätverk genomförs i en del av Rösjökilen. Det pågår ett
utredningarbete för att ta fram en regional vegetationskarta, som leds av
länsstyrelsen. Länsmuseet har drivit flera projekt för att öka
tillgängligheten till intressanta kulturmiljöer och länsstyrelsen uppdaterar
kontinuerligt sin ”Guide till naturen”. Stadsmuseet har tagit fram en metod
för att beskriva kulturhistoriska värden i parker. Inom ramen för den
regionala cykelplanen har viktiga besöksmål pekats ut. Skogsstyrelsen
arbetar för att utveckla skogsmarkens sociala värden. Både länsstyrelsen
och några kommuner som Södertälje och Nykvarn har särskilt
uppmärksammat den produktiva jordbruksmarken. Ett bullernätverk har

45 (70)

ökat kunskapen om bullersituationen i länet. Länsstyrelsen arbetar för
närvarande inom ramen för ett regeringsuppdrag med att se över områden
av riksintresse för friluftsliv. Många aktörer visar ett stort intresse för att
arbeta med regionens ekosystemtjänster. TMR har i samarbete med
Stockholms Resilience Centre tagit fram en kunskaps- och
diskussionsunderlag om tjänsterna och flera kommuner arbetar med att
utveckla detta perspektiv exempelvis i Järfälla kommun, i Österåkers
kommun och i Nacka kommun.
Många lokala projekt genomförs med finansieringsstöd från Lokala
naturvårdssatsningen (LONA) och Landstingets miljöanslag.
Utvecklingen i regionen är mycket snabb, speciellt i de tätortsnära delarna.
För att processer och beslut ska kunna ske snabbt, måste
planeringsunderlagen ge tydligt stöd för avvägning mellan olika intressen.
Eftersom åtagandet är så omfattande, finns det mycket kvar att göra trots
att mycket är på gång. Utmaninen ligger bl.a. i att ta fram baskunskap som
är regionalt jämförbar, exempelvis en regional vegetationskarta, att
uppdatera äldre kunskap samt ta fram planeringunderlag som tydligt pekar
ut regionalt prioriterade områden, exempelvis för friluftslivet eller
kulturmiljövärden. Utan den grunden kommer antingen processen att gå
trögare eller så kommer viktiga värden att gå förlorade. Med befintliga
kunskapsunderlag kommer det inte att vara möjligt att genomföra det
aktuella åtagandet.
Ett bredare samarbete kring regionens värden är nödvändigt. Hanteringen
av värdena är idag starkt präglad av miljölagstiftningens krav och av
nationella miljömål, snarare än av RUFS vision om Europas mest attraktiva
region. Värdenas betydelse för regionens attraktivitet och robusthet skulle
behöva tydliggöras. Det kan vara beskrivningar av den samhällsekonomiska
nyttan med olika värden, men också beskrivningar av värdenas betydelse
för regionens varumärke och identitet.
Åtagande 2: Säkra och utveckla kustens och skärgårdens natur-,
kultur- och rekreationsvärden
RUFS-perioden har inletts med en påtaglig satsning på Skärgårdens
besöksnäring. Det är en logisk följd av att skärgården idag allmänt
uppfattas som en tillgång för hela regionens attraktivitet, men också ett led
i att utveckla en levande skärgård med möjligheter till boende och
näringsidkande. Med stöd av Tillväxtverket drivs frågor om utvecklingen av
besöksdestinationer, först i förstudien ”Stockholms skärgård – året-runtdestination i världsklass”, och vidare, under ledning av Stockholms Visitors
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Board, arbetet med ”Skärgårdsstrategin – Destinationsutveckling av
Stockholms skärgård för internationella marknader”. Organisationen
Öppen Skärgård samordnar verksamheter inom besöksnäringen i hela
Skärgården, medan Visit Roslagen är ett mellankommunalt samarbete med
liknande syfte. Skärgårdsstiftelsen bidrar bland annat med olika åtgärder
för att tillgängliggöra besöksmålen. Enstaka initiativ är kända, som syftar
till direkt utveckling av skärgårdens orter, till exempel Värmdö kommuns
satsning på Stavsnäs Vinterhamn som regional replipunkt för skärgården
med ett skärgårdscentrum med en levande hamn året runt. Liknande frågor
har också hanterats i flera kommunala ÖP, som bl.a. en gemensam kustplan
för Haninge och Nynäshamns kommuner och en FÖP för skärgården i
Norrtälje kommun.
Arbetet med att identifiera och säkra olika natur- och kulturvärden ligger
till stor del på kommunerna. Skärgårdsstiftelsen har fortsatt med
kontinuerlig miljöövervakning och med punktinsatser för att inventera
natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen har inlett ett arbete med att
inventera grunda havsområden och Länsmuseet har genomfört punktvisa
inventeringar av kulturmiljöer. Skärgårdsstiftelsen och Länsmuseet arbetar
aktivt med att informera om och tillgängliggöra dessa värden.
Kunskaps- och planeringsunderlaget om natur-, kultur- och
rekreationsvärden i skärgården är bristfälligt. För att kunna säkra värdena i
skärgården är det nödvändigt att kartlägga vilka värden som finns och vilka
som är prioriterade att säkra. En åtgärd skulle kunna vara att genomföra en
kartläggning av upplevelsevärden i skärgården liknande den som tidigare
gjorts för de regionala grönkilarna, i enlighet med en av åtgärderna i den
delregionala utvecklingsplanen för Stockholms kust och skärgård. Värdena i
skärgården omfattas till stor del av olika riksintressen, vilket innebär ett
påtagligt lagskydd. Detta skydd är dock i praktiken långt ifrån tillräckligt för
att säkra de värden som beskrivs i åtagandet. Ett stort antal naturreservat
ger ett starkare skydd för värdena och reservaten har utökats under
perioden, senast med Huvudskär. Förvaltning och utveckling av de olika
värdena sker inte minst i Skärgårdsstiftelsens regi, men många kommuner
och privata aktörer har också ett ansvar. Flera aktörer beskriver en brist på
resurser för denna del av åtagandet, med risk för att kulturlandskap,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, etcetera förfaller. Det krävs konkreta
satsningar där man restaurerar och förvaltar kulturhistoriska miljöer, det
gäller såväl byggnader och fyrar som hela landskap. Här finns ett stort
intresse och många idéer, men många gånger saknas ekonomiska medel för
genomförande, förvaltning och skötsel. För att säkra skärgårdens levande
kulturlandskap, måste exempelvis möjligheterna till djurhållning
underlättas. Länsstyrelsen har deltagit i flera projekt som underlättar detta,
bl.a. ett skärgårdsslakteri på Tavastboda och flera projekt som bidrar till att
profilera mat med skärgårdsursprung,
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Fiskevård är en nyckelfråga för skärgården, eftersom den påverkar både
fiskenäringen och turismen. Kopplingen mellan brist på rovfisk och
algblomning har stärkt fiskevårdens betydelse. Frågan är svår, eftersom de
grunda områden som behövs för fiskreproduktion också efterfrågas för
båthamnar och andra anläggningar. En kärnfråga för att säkra värden i
skärgården handlar om att utveckla och fördjupa de samarbeten av olika
slag som verkar för att skapa förutsättningar för människor att bo och verka
i skärgården, men också för att säkra besöksnäringen som i många fall är
beroende av skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden. Det
Regionala skärgårdsrådet bildades i mars 2009 och är ett samrådsorgan där
skärgårdens alla intressenter deltar. Syftet med rådet är att identifiera
frågor som är angelägna för skärgårdens utveckling och att genom
ytterligare samverkan mellan intressenterna bidra till effektiva lösningar.
Arbetet i Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté är också viktigt för
åtagandet, då den sedan 2009 arbetar för mer fokus, högre takt och bättre
samordning i skärgårdsarbetet i Stockholms län. Kommitténs arbete
koncentreras på ett avgränsat antal frågor åt gången. Den grundläggande
samhällsservicen för boende och företag liksom hyresbostäder för nya
generationer skärgårdsbor är två angelägna områden. Miljöfrågorna är
också centrala eftersom övergödning, algblomning och dålig vattenkvalitet
är ett problem för bofasta, sommargäster och turism.
Åtagande 3: Skydda Mälaren och Östersjön
Arbetet med vattenmiljön i regionen präglas starkt av krav knutna till EUdirektivet för vatten och de miljökvalitetsnormer som antagits.
Vattenmyndigheten har presenterat åtgärdsprogram, men arbetet med
åtgärder för att uppfylla programmen är famlande. Juridiken kring
förelägganden m.m. är fortfarande luddig.
Flera kommuner har fördjupat sitt kunskapsunderlag kring sina vatten för
att kunna möta Vattenmyndighetens krav, bland andra Österåker,
Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner. Österåker och
Värmdö har under perioden också utvecklat underlag för sina kustvatten,
medan Haninge och Nynäshamn tagit fram en gemensam kustplan med
utvecklad kunskap om sina vatten. Vattenmyndigheten har också lanserat
och utvecklat databasen VISS, med lättillgänglig information om vatten och
vattenkvalitet. Vattendragens kulturmiljövärden inventeras nu i ett
pågående arbete av Länsmuseet. Sammantaget är dock kunskapsunderlaget
för vattenmiljöerna betydligt sämre än för landmiljöerna.
Ett säkrande av värden förekommer främst som olika typer av strategier
och hänsynsregler inom kommunernas planering, men ibland också i form
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av konkreta områdesskydd som naturreservat. Länsstyrelsen arbetar nu
med en översyn av det utökade strandskyddet, där hänsyn tas till RUFS
åtaganden. Det finns regionala samarbeten kring Mälaren (Mälardalsrådet,
Mälarens vattenvårdsförbund) och skärgården (Skärgårdsrådet,
Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté). Nya samverkansprojekt kring
vattendrag har etablerats i Loåns och Åkerströmmens vattensystem. Flera
kommuner arbetar också inom dialogen ”Greppa näringen”.
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och Landstingets miljöanslag har
möjliggjort flera projekt kring vattenmiljön, bland annat miljöanpassning
av båtverksamheter och näringsfällor i kustzonen.
En tydligare värdering av de akvatiska naturvärdena i regionen skulle
kunna förbättra prioriteringen av åtgärder. En utgångspunkt skulle kunna
vara en genomtänkt regional blåstruktur och en strategi för denna, i linje
med den regionala grönstrukturen. Även mindre vattendrag, såsom
naturvatten måste beaktas i en blåstruktur. Ett sådant underlag skulle ge en
tydlig bild av vilka värden som är regionalt betydelsefulla och bidra till den
medvetenhet om vattenvärden som idag finns om grönstrukturens värden.
De regionala strategierna måste få en tydlig inverkan på detaljerad nivå.
För att uppnå god ekologisk status och nå intentionerna med
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag finns behov av
restaurering och områdesskydd i syfte att bevara natur och kulturvärden.
RUFS inriktning på övergödning är snäv och det kan framöver vara relevant
att bredda dentill även andra miljöföroreningar.
De flesta kommuner har bra dagvattenstrategier. Kopplingen till konkreta
åtgärder är dock inte så stark. En av de viktigaste utmaningarna för
framtiden är att låta åtgärder för dagvatten- och översvämningsvatten
genomsyra alla delar av ett projekt, från översiktlig planering till varje
detalj av genomförandet. Annars finns små möjligheter att klara regionens
utveckling och samtidigt uppnå miljökvalitetsnormer (MKN) och hantera
klimatanpassningen.
Den fiskevårdsplan som Länsstyrelsen upprättat för perioden 2007-2010
bör följas upp och revideras. Vidare behöver kommunerna juridisk
vägledning och stöd för att med hjälp av förelägganden och tillsyn förmå
näringsidkare att göra åtgärder i syfte att uppnå miljökvalitetsnormen
(MKN). Det råder idag en stor osäkerhet hos kommunerna i vilken
omfattning och med vilka åtgärder man kan ställa krav på ohållbara VAlösningar, förorenande anläggningar eller detaljplaner vid vatten. Här kan
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Länsstyrelsen eller Kommunförbundet för Stockholms län (KSL) bidra med
råd och en dialog för att skapa samsyn.
EU-komissionen har lanserat projektet ”Blå tillväxt”, vilket kan vara ett
intressant tema för Stockholmsregionen.
I förslaget till regional miljöstrategi för vatten som tagits fram av
Stockholms läns landsting” föreslås ett antal sammanfattande
rekommendationer för arbetet med vatten:


Verka för säkra dricksvattentäkter



Sprida och samla in kunskap inom områden där landstinget är
verksamhetsutövare. Främst inom områdena läkemedel, miljöfarliga
kemikalier och sjötransporter



Framtagande av målgruppsanpassat (för kommuner)
planeringsunderlag för vatten



Samverka regionalt inom vattenmiljöfrågor både genom att själva driva
vissa frågor men också genom att aktivt delta i andra aktörers arbete

Åtagande 4: Sätta sektorsvisa mål för regionens
utsläppsminskning av växthusgaser
Det har utvecklats ett omfattande och betydelsefullt samarbete mellan olika
aktörer kring regionens energi- och klimatfrågor. I den regionala ”Klimatoch energistrategin”, som Länsstyrelsen har utarbetat på regeringens
uppdrag har målen tagits fram i dialog med länets kommuner, regionala
organ, näringsliv och organisationer. Det finns mål för minskade utsläpp,
minskad energianvändning och förnybara energikällor, och sektorsvisa
åtgärdsområden som det i ett nästa steg planeras framtagande av
åtgärdsprogram för. De mål som har satts upp i strategin stämmer väl
överens med de utsläppsmål som anges i RUFS 2010. I och med det relativt
nyinstiftade Regionala Miljömålsrådet, styrgrupp för det regionala
miljömålsarbetet, finns en inarbetad regional samverkansorganisation och
plattform som kan förvalta det övergripande målet Begränsad
klimatpåverkan. Under 2010-2012 har ”Handlingsprogrammet för energi
och klimat”, handlingsprogram enligt RUFS 2010, också bidragit till att
flera klimat- och energiåtgärder har genomförts.
Regionen har också bidragit med regionala underlag till den nationella
”Färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050”.
Stockholms stad har också tagit fram en egen färdplan för ett
fossilbränslefritt Stockholm år 2050.
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Den regionala samverkan kring energi- och klimatfrågan, med aktörer på
olika nivåer, är ett exempel på regional kraftsamling kring betydelsefulla
frågor. Det är viktigt att komma ett steg längre för att ha en tydlig inriktning
för regionen om målen om minskade klimatutsläpp ska kunna nås i alla
sektorer. Åtgärdsprogram inom de olika sektorerna är ett viktigt arbete
framöver.
Åtagande 5: Anpassa regionen till klimatförändringarna
Länsstyrelsen har under senare år kontinuerligt tagit fram underlag för
klimatanpassning av länet, som en följd av ett uttalat ansvar för frågan.
Länsstyrelsens förändrade riktlinjer för säkerhetsmarginaler för
grundläggningsnivåer längs Östersjökusten är ett av flera exempel som
förbättrar förutsättningarna för ett mer robust samhällsbyggande.
Länsstyrelsens uppfattning är att kommunerna huvudsakligen tar hänsyn
till dessa riktlinjer i sin planering av strandnära ny bebyggelse, medan
arbetet med anpassning av befintlig bebyggelse och infrastruktur är mer
svårhanterlig. Kommunerna organiserar sitt anpassningsarbete olika, det
går framåt på många håll men genomförandet går ibland långsamt och det
är mycket långt kvar till ett övergripande genomförande av riktlinjerna.
Flera av de konkreta anpassningsåtgärder som vidtas idag tar inte höjd för
framtida förvärrade situationer utan åtgärdar endast dagens risker. Om fler
kommuner gör kommunala klimat- och sårbarhetsanalyser kan sårbara
områden och sektorer belysas. Det skulle ge ett bättre beslutsunderlag för
beslutsfattare gällande nödvändiga åtgärder och prioritering av dessa.
Anpassning av den befintliga bebyggelsen är problematisk då Plan- och
bygglagens klimatanpassningsparagrafer endast gäller nytillkommande
bebyggelse. Arbete inom åtagandet att anpassa regionen till
klimatförändringarna har startat och kunskap för att ta arbetet vidare finns.
Det är dock långt kvar till en klimatanpassad Stockholmregion.
Åtagande 6: Stimulera mer energi- och resurseffektiva
transporter
Flera strategiska initiativ för att förbättra energi- och resurseffektiviteten
inom transportsektorn har tagits under de senaste åren. Det finns en
inarbetad samverkan mellan Trafikverket, Stockholms läns landsting,
Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län och Länsstyrelsen i
Stockholms län och dessa har enats kring regionens framtida
trafiksatsningar via den gemensamma ”Regional inriktning för
transportsystemens utveckling i Stockholms län” från 2012. Den ”Regionala
cykelplanen” (remiss under 2013) och Stockholms stads
”Framkomlighetsstrategi” från 2012 är andra strategiska dokument som
kan underlätta och stimulera mer resurs- och energieffektiva transporter.
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Det saknas dock viktiga delar innan åtagandet kan anses vara genomfört.
Det finns idag ett stort behov av regional samordning av varor och gods
men inget systematiserat arbete på området. Här finns också ett stort
kunskapsbehov vad gäller befintliga och framtida godstransporter. I RUFS
lyfts även behovet av ett enhetligt taxesystem för Stockholm-Mälardalen för
att stimulera kollektiva resor över länsgränserna. Något enhetligt
taxesystem har dock inte införts. I RUFS 2010 framhävs också vikten av
regleringar, incitament och ekonomiska styrmedel för att påverka
resenärers beteende. Trängselskatten som varit ett framgångsrikt styrmedel
har inte utvecklats eller utvidgats sedan den infördes. Sammantaget är det
flera strategiska initiativ på gång i regionen inom ramen för åtagandet, det
saknas dock viktiga pusselbitar innan det går att påstå att åtagandet är
genomfört. Stockholms stads ”Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm
2050” beskriver på ett tydligt sätt skalan av åtgärder som krävs för ett
sådant mål (som dock går långt utöver åtagandet i RUFS), där också
betydelsen av nationella styrmedel och investeringar blir tydlig.
Åtagande 7: Begränsa transporternas negativa påverkan
Flera av regionens aktörer arbetar med olika delar av trafikens
miljöpåverkan. Trafikens buller är en viktig fråga för alla kommuner som
planerar bostäder i utsatta lägen, vilket blir allt mer förekommande.
Stockholms stads bullerenkät tyder på att upplevda bullerstörningar
minskar, vilket antas bero på att såväl kommuner som byggherrar utvecklat
kunskap kring hur bostäder planeras i förhållande till buller. Den s.k.
”Bullersamordningen” är ett nationellt initiativ för att samordna regelverket
för buller inom PBL och Miljöbalken, vilket sannolikt kommer att
underlätta bostadsbyggande i bullriga lägen, men inte nödvändigtvis
innebära minskad bullerstörning. Naturvårdsverket arbetar parallellt med
förnyade riktlinjer för buller i verksamhetsområden, med betydelse inte
minst för godstransporters buller. Landstingets trafikförvaltning har flera
specifika projekt kring möjligheterna att minska buller från spårbunden
trafik.
Länsstyrelsen har reviderat åtgärdsprogrammet för att uppnå
miljökvalitetsnormer för luft. Stockholms stad har vidtagit flera åtgärder för
att minska främst partikelhalter, bl.a. med punktvis dubbdäcksförbud.
Landstingets trafikförvaltning har intensifierat arbetet med att införa
biogasbussar, med minskade utsläpp av luftföroreningar och koldioxid som
följd. Trängselskatten har inneburit en minskad negativ påverkan från
biltrafiken. Även den regionala cykelplanen bör kunna få en positiv effekt.
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RUFS målsättning om en tät och flerkärnig struktur kan innebära ökade
konflikter mellan å ena sidan skyddsnivåer för buller och luftföroreningar,
och å andra sidan planer för nya bostäder. Det är av stor betydelse för
regionens attraktivitet, att stadsbyggandet i än högre grad kan hantera
målkonflikterna mellan en levande stadsbygd och transporternas negativa
påverkan. Inom arbetet kring avsteg från nationella riktvärden
(”Stockholmsmodellen”) har ett givande utvecklingsarbete kring
stadsstruktur, lägenhetsplanering och byggnadsmaterial inletts. Detta
arbete bör drivas vidare, så att bostäder med god ljudmiljö kan kombineras
med genomströmningen i en levande stad och med ökade krav på
attraktivitet och sociala funktioner i stadslivet. EU-direktiv om
omgivningsbuller innebär förnyade krav på kommunerna, som behöver
göra bullerkartläggningar och upprätta åtgärdsplaner. Här finns
möjligheter att på regional nivå bistå kommunerna med råd, utöver det
pågående arbetet med bland annat exempelsamlingar från Länsstyrelsen.
På nationell nivå är det angeläget att Sverige anpassar sina
beräkningsmodeller till de metoder som allmänt tillämpas inom EU.
Ett avgörande arbete för att hantera frågan är att på olika sätt minska
personbilstrafiken med såväl dämpande styrmedel som med en ökad
attraktivitet i kollektivtrafiken. Större satsningar än de hittills inledda
behövs på de miljöanpassade trafikslagen: kollektivtrafik, cykeltrafik och
gångtrafik. Detta blir tydligt i de analyser som presenteras i Stockholm
stads ”Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050”.
Åtagande 8: Effektivisera energiförsörjningen och ställ om till
förnybara energikällor
Landstingets ”Handlingsprogram för energi och klimat” är en viktig del i
genomförandet av RUFS 2010. Bland annat har handlingsprogrammet varit
framgångsrikt för att få kommunerna att ta beslut om och få igång
insamling av matavfall, en viktig pusselbit för att kunna utöka länets
biogasproduktion. Det saknas dock en utbyggd infrastruktur för att kunna
försörja regionen med biogas. Positivt är också att fjärrvärmen i regionen i
allt större utsträckning baseras på förnybar energi. Genom samverkan
mellan de regionala aktörerna har också en regional plattform skapats.
Inom åtagandet definieras behovet av energieffektivisering inom både den
befintliga bebyggelsen och i nyproduktionen och behovet av en utökad
samverkan mellan kommuner och byggbolag i byggprocessen som ett led i
att nå detta. Någon sådan utvecklad samverkan pågår inte direkt idag.
Däremot sker det energieffektiviseringsåtgärder inom bebyggelsen lokalt på
flera håll. Stockholms stad och Huddinge är exempel på kommuner som
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arbetat med energieffektivisering i sin miljonprogramsbebyggelse.
Kommunerna i länet har dock mycket olika förutsättningar för att
genomföra detta beroende på hur bostadsbeståndet ser ut, vilka
ekonomiska förutsättningar som finns, hur ägandet är fördelat etc. Vad
gäller energikrav vid nybyggnation skulle förändrade regler enligt
byggkravsutredningens förslag att inte tillåta kommunerna att ställa högre
krav än BBR påtagligt begränsa kommunernas möjligheter att påverka
energianvändningen i ny bebyggelse.
Flera kommuner arbetar med krav i offentliga upphandlingar men det finns
utrymme för kommunerna att ställa högre krav på energieffektivitet inom
ramen för den offentliga upphandlingen. Framförallt måste kommunerna få
ökad kunskap och erfarenhet om vilka krav de kan ställa och hur den
offentliga upphandlingen kan användas, exempelvis via grön upphandling.
Åtagande 9: Expandera, förstärk och koppla samman
försörjningssystemen
På energisidan pågår omdaningar av ledningsnätet, där Klimat- och
sårbarhetsutredningens innehåll varit en viktig katalysator. Ett antal
sträckor av luftledningar håller på att grävas ner och sträckningar ändras.
Någon anpassning av näten till nya energikällor är inte känd. De stora
aktörernas fjärrvärmenät är idag sammankopplade, medan de mindre
aktörernas nät inte tenderar att länkas in i detta samarbete, vilket försvårar
den geografiska utvecklingen av näten. En regionalisering av VA-systemen
drivs inom ett aktivt samarbete inom VAS, som omfattar alla de etablerade
VA-förbunden och VA-bolagen. VAS arbetar med en handlingsplan för att
genomföra en regionalisering.
Stomnätet för el hanteras av en stark nationell aktör (Svenska kraftnät)
med möjlighet att driva frågor inom åtagandet. VA-förbunden och VAbolagen har också etablerade samarbeten och möjlighet att driva regionalt
arbete inom åtagandet. De större fjärrvärmenätsägarna har också ett aktivt
samarbete, medan de mindre nätägarna inte alltid är motiverade att
engagera sig i mellankommunala frågor. Det behövs initiativ för att ta fram
lösningar som ökar lönsamheten i utveckling av fjärrvärme och fjärrkyla. I
kommuner med väl utbyggda nät för fjärrvärme, finns ofta en tidigare
kommunal investering i näten. I dagsläget saknas ofta en aktör med
möjligheter att finansiera ett stomnät. Det är då svårt för kommunerna att
verka för att ny bebyggelse måste fjärrvärmeanslutas.
Det är svårt att definiera var gränsen ska gå mellan de storskaliga regionala
näten och den glesbygd där småskaliga lösningar bör utvecklas. Det vore
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t.ex. värdefullt med en heltäckande regional VA-plan med långsiktiga
förslag till struktur för hela regionen. Planen måste vara väl förankrad i
RUFS förslag till bebyggelseutveckling och hos kommunerna.
Omvandlingsområden, där fritidshus omvandlas till permanenta bostäder,
innebär stora konsekvenser för VA-hanteringen. Gemensamma råd kring
hur dessa kan hanteras skulle kunna vara till stor hjälp för kommunerna,
speciellt i samband med översiktsplanering.
Tydligare krav på planberedskap, med strategisk planering av
försörjningsbara strukturer, kan vara ett incitament för bättre kommunal
VA-planering. Bebyggelseutveckling måste i högre grad än hittills ta hänsyn
till strategiska behov av att långsiktigt utveckla strukturer som är möjliga
att försörja med vatten och avlopp (samt kollektivtrafik och lokal service,
som faller utanför detta åtagande, men som har nytta av samma
bebyggelsemönster). Högre krav bör ställas på såväl detaljplaner som
översiktsplaner vad gäller möjligheterna till hållbara VA- och
energistrukturer. I väldigt många fall måste denna typ av strategisk
planering av strukturer vara mellankommunal eller delregional.
Åtagande 10: Utveckla småskaliga lösningar för energi, vatten
och avlopp i glesa regiondelar
Det är viktigt att bestämma var gränsen går för de storskaliga systemen.
Vissa menar att det är viktigt att pröva de storskaliga systemens räckvidd
innan man ger stöd åt lokala system i liten skala. Norrtälje och Södertälje
kommun har dock utvecklat egna system för avloppshantering, parallellt
med de konventionella systemen. Man arbetar med våtkompostering av
klosettavfallet och kan nå högre mål för kretslopp av näringsämnen än vad
som idag är möjligt i konventionella system. Med tekniken kan man också
nå gles bebyggelse och omvandlingsområden med hållbara
avloppslösningar, eftersom tekniken ställs som krav vid bygglov. I
Södertälje kommun, i Ytterjärna, pågår också utveckling av än mer lokala
avloppslösningar där uppdaterad teknik med bioreaktorer, biodammar och
slambäddar ska klara högt ställda krav på behandling. I Skärgården deltar
flera öar i det internationella samarbetsprojektet ”Green Island”, där man
bland annat samarbetar kring miljöanpassade småskaliga avloppslösningar.
Det är viktigt att lokala och småskaliga lösningar inte enbart ses som
provisorier eller som lösningar som kan tillåtas vara dåliga därför att
omfattningen är av mindre skala. För att ge bättre incitament att utforma
framtidsinriktade lösningar, skulle det vara till hjälp att på ett tydligare sätt
försöka hitta en gräns för de storskaliga systemen, till exempel inom en
regional VA-plan. En sådan gräns är naturligtvis i viss mån föränderlig,
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men ger ändå viss stadga åt kommuner med gles bebyggelse att planera
strategiskt.
De storskaliga systemen kan behöva bli mer kompatibla med småskaliga
lösningar, till exempel genom att vara mottagliga för små elproducerande
enheter (exempelvis solceller).
Åtagande 11: Minska avfallsmängden och använd avfall som
resurs
Det pågår ett aktivt arbete i regionen inom ramen för åtagandet.
Handlingsprogrammet för energi och klimat har varit framgångsrikt med
att få kommunerna att besluta om matavfallsinsamling. Det finns också
kapacitet för att ta hand om matavfallet via regionens reningsverk och även
i SRV:s (Södertörns renhållningsverk AB) nya stora matavfallsanläggning.
STAR, Stockholmsregionens avfallsråd, är en väletablerad och inarbetad
organisation där kommunerna, avfallsbolag, Länsstyrelsen och Landstinget
ingår. STAR har också identifierat behovet av en regional avfallsplan eller
strategi och har initierat en arbetsgrupp som ska utreda hur dialogen kan
fördjupas regionalt. Olösta frågor inom åtagandet är bland annat
säkerställandet av platser för insamling och behandling av avfall samt
steget från behandling av matavfall till förädlingen av substratet till biogas.
Det är oklart hos vilken aktör ansvaret för biogasframställningen ligger: hos
kommunerna eller om det är upp till privata aktörer. Framförallt borde
regionen arbeta mer med att minska avfallsmängderna generellt.
Åtagande 12: Förbättra utvinning och återvinning av
ballastmaterial
Diskussioner kring materialförsörjningen i länet har hittills endast bedrivits
på strategisk nivå. KSL, TMR, länsstyrelsen, KTH och Luleå tekniska
universitet har diskuterat frågan och även bjudit in kommuner. Det har
konstaterats att den övergripande bilden är att materialfrågan inte är
prioriterad och att den inte fått genomslag varken hos länets kommuner,
andra regionala parter eller hos marknadens aktörer. Några få aktörer
arbetar mer aktivt med materialfrågan, och visar att det går att
åstadkomma samordning. Tyresö kommun utmärker sig för sin samordning
av materialhantering i kommunala byggprojekt. Här finns ekonomiska
incitament i och med det går att spara pengar med koordinering. Även flera
av byggbranschens aktörer har på strategisk nivå börjat engagera sig i
hanteringen av bygg- och rivningsavfall, exempelvis hur lågkvalitativa
material kan nyttjas i byggprocessen. Trafikverket är en av de aktörer som
har kommit längst gällande samordning av material mellan sina
byggprojekt. TMR har via miljöbidraget arbetat med frågan och har på så
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sätt kunnat involvera flera aktörer i olika workshops, utredningar, mm.
Bland annat togs utredningen Hållbar materialförsörjning i Stockholms län
fram 2012.
För att kunna genomföra åtagandet, behövs en stark regional samverkan,
något som saknas idag. Genom olika regionala och mellankommunala
initiativ finns en början till kunskapsuppbyggnad i frågan, men mer
kunskap kring bl.a. uttag, återvinning, lagring och transport av
ballastmaterial behöver tas fram. Det skulle också behövas en regional
aktör som kan samordna den mängd frågor som rör materialförsörjning och
materialflöden. Någon form av styrmedel, som gör regional återvinning
lönsam för marknadens aktörer, behövs också.
Åtagande 13: Säkra dricksvattenresurserna
Det finns ett väl fungerande samarbete mellan olika aktörer inom VASrådet och rådet planerar att utöka sitt arbete med mer strategisk
samverkan. Det tas stor hänsyn till befintliga dricksvattentäkter inom
planeringen, men det går väldigt långsamt att inrätta de vattenskydd som är
nödvändiga. De stora delregionala aktörerna, med intresse i befintliga
vattentäkter och reservvattentäkter, driver ett aktivt arbete med
vattenskydd och reservvattenstrategier. De enskilda kommunernas arbete
är dock på en låg nivå. Ändå har de ofta ingen garanti från den delregionala
vattenleverantören i händelse av driftsstopp. Kommunerna bör därför
utarbeta en egen strategi för reservdricksvatten, eftersom de delregionala
aktörerna inte kan garantera en allmän försörjning.Inom VAS diskuteras f n
behovet av att ta fram en regional plan för dricksvattenförsörjning och
landstinget lyfter inom ramen för sin regionala vattenstrategi behovet av att
se över länets reservvattenresurser. Miljökvalitetsnormerna för vatten
bidrar till att stärka skyddet för befintliga och potentiella vattentäkter. Det
saknas dock en regional strategi eller handlingsplan för att säkra en
tillräcklig reservvattenkapacitet, trots att tillgången till färskvatten är en av
regionens mest betydelsefulla ekosystemtjänster.
Åtagande 14: Säkerställa platser för anläggningar i logistiskt
goda lägen
Den kommunala planeringen bedöms ta stor hänsyn till de strategiska
lägen som pekats ut i RUFS, vilket också bevakas av Länsstyrelsen, medan
planering för framtida lägen inte tycks ske. Det finns sedan tidigare en
regional godsstrategi för östra Mellansverige, liksom en beskrivning av
trender inom godstrafiken. Kunskapen om faktiska godstransporter,
prognoser för dessa, samt behov av verksamhetsytor bedöms dock vara
bristfällig. Det mellankommunala arbetet med de strategiska lägena är
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svagt utvecklat och beroende av enskilda kommunernas initiativ och
förmåga att bedöma regionala behov. Trycket på de strategiska lägena ökar
stadigt och behovet av utökade eller nya platser behöver aktualiseras. För
att kunna uppfylla åtagandet behövs en starkare regional samordning, såväl
vad gäller inventering och prognoser för godstransporter och lager, som
former för regional samverkan kring utvecklingen av de strategiska lägena.
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Strategi 2: Stärk sammanhållningen
Sex åtaganden hör till denna strategi. Åtagande behandlar vad som behöver
göras för att nå de tre planeringsmålen som är kopplade till strategin.
Planeringsmålen är:
 Det finns ett varierat bostadsutbud inom olika delmarknader.
 Människor med olika bakgrund i alla delar av regionen möts ofta
och har stark tillit till varandra.
 Regionens invånare identifierar sig i högre grad med regionen och
alla accepteras som en del av denna, oavsett bakgrund, kön och
individuella särdrag.
De sex åtagandena är:
1. Skapa attraktiva och varierade boendemiljöer inom regionens
delmarknader.
2. Göra befintliga mötesplatser mer attraktiva och skapa nya
mötesplatser som är spridda inom regionen.
3. Utveckla det sociala innehållet i Stockholms varumärke och
marknadsföringen av regionen inåt och utåt.
4. Skapa strategiskt placerade landmärken i regionens stadskärnor.
5. Samverka kring evenemang som stärker regionens profil inåt och
utåt.
6. Utveckla tilliten till det offentliga.
Uppföljningen av strategin ”Stärk sammanhållningen” har genomförts som
en integrerad del i länsstyrelsens och TMR:s pågående gemensamma arbete
med hållbar urban utveckling. Detta arbete initierades 2012 med förstudien
om hållbar urban utveckling som avslutades januari 2013 med
publiceringen av rapporten ”Det urbana spelet” samt verktyget med samma
namn. Resultatet av denna förstudie och verktyget ”Det urbana spelet” har
valts ut som ett av ämnen för en Europeisk studie om flernivåstyrningens
påverkan på arbetet med att stärka sammanhållningen finansierad av DG
Regio.
5

5 Det urbana spelet -Resultat av en förstudie om hållbar urban utveckling, Arbetsmaterial
1:2013, www.tmr.sll.se
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Arbetet med uppföljningen av strategin ”Stärk sammanhållningen” har
kretsat kring följande frågeställningar:
 vad som hittills har gjorts,
 vad som är på gång,
 vad som kan göras mer för att ytterligare stärka sammanhållningen i
regionen.
För att få en bild av vad som görs och vad som är på gång har drygt 130
personer, främst verksamma i regionens 26 kommuner kontaktats för att
komma in med exempel på utvecklingsinsatser. Engagemanget för att
medverka i uppföljningen av strategin ”Stärk sammanhållningen” blev
mycket stort. En bruttolista på 50 insatser kunde sammanställas och 29
insatser valdes ut som underlag för uppföljningsarbetet. De insatser som
studerats har alla haft ett tydligt utvecklingsperspektiv, samt varit
intressanta och betydelsefulla för genomförandet av strategin, eller haft en
tydlig regional eller delregional påverkan med målet att skapa
förutsättningar för en starkare sammanhållning i regionen.
Det är viktigt att understryka att de redovisade insatserna inte på något sätt
är att betrakta som en fullständig kartläggning. Ambitionen har varit att
skildra det som pågår inom strategin Stärk sammanhållningen genom att
beskriva och analysera ett antal pågående insatser utifrån
strategiperspektivet. Urvalet gjordes med utgångspunkt i en jämn
fördelning mellan insatserna vad gäller strategins åtaganden samt en bred
geografisk spridning. I tabellen nedan listas de 29 utvalda insatserna som
formar grunden till uppföljningen av strategin Stärk sammanhållningen.
Insatserna beskrivs utförligare i rapporten ”Stärk sammanhållningen” .
6

6 Stärk sammanhållningen -Arbetsmaterial för uppföljningen av RUFS 2010, Arbetsmaterial
4:2013, www.tmr.sll.se
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Namn
PARKLEK
Vänortsringen
Lidingös
översiktsplan
Demokrati i
Sundbyberg
We are Sthlm
Feedback
Hållbara Järva
Jämlik styrning/
Demokratidagar
Värmdös
översiktsplan
Hållbara
Hökarängen
Samordningsförb.
Östra Södertörn
Sjöterrassen
Fittja
Jordbrodialogen
Projekt H.A.M.N.
Telge Hovsjö AB
Täby galoppfält
Det urbana
spelet
Regional stadskärna Haninge
Subtopia

Beskrivning
Sundbybergs planuppdrag för Hallonbergen har genomförts med
fördjupad kommunikation med de boende i området.
Hösten 2011 startade Sigtuna kommun i samverkan med externa
aktörer projektet Vänortsringen för att öka tryggheten.
Planen fokuserar bl.a. på utvecklingen av Centrum Torsvik för att
åstadkomma bl.a. ändamålsenliga mötesplatser.
Sundbyberg kommun har organiserat lokala demokrativeckor som
har lett till att kommunen har mer öppna sammanträden.
We are Sthlm organiseras årligen för ungdomar mellan 13-19 år
med en mångfald av olika aktiviteter
Arbetsförmedlingen drev projektet Feedback för att sammanföra
långtidsarbetslösa med IT-branschen på ett nytänkande sätt.
Inom Projekt arbetas med att få de boende att känna sig delaktiga
och för att minska energianvändningen och miljöpåverkan.
Huddinge tillämpar ett integrerat områdes- och jämställdhetsperspektiv för att skapa likvärdig service och jämlika levnadsvillkor.
Värmdö gör satsningar på en sammanhållning som är unik för
kommunen, genom att satsa på nya utvecklingsstrategier.
Att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart
Hökarängen genom bl.a. centrumutveckling och konstsatsning.
Samordningsförbundet arbetar med att få ungdomar i Botkyrka,
Haninge, Huddinge och Södertälje ut i arbete.
Området Sjöterrassen utgör Fittjas första nyproduktion av
bostadsrätter.
Haninge arbetar med att samla in synpunkter från Jordbroborna och
har en speciell medborgarbudget för förändringsarbetet.
Projekt i Fisksätra Marina som tar utgångspunkt i platsens historia
från miljonprogrammet och människors berättelser.
Telge Hovsjö har med näringslivet lyckats med nystartade företag
utifrån social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.
Att bygga en ny stadsdel inom galoppfältet där medborgardialog
utförs för att stärka den demokratiska processen.
Verktyg för att öka förståelsen om samhällssektorernas och styrnivåernas påverkan på arbetet med sammanhållning.
Haninge driver projekt med koppling till olika åtaganden för att
stärka sammanhållningen med utvecklingen av stadskärnan.
Kommunen och ett fyrtiotal aktörer använder kreativa näringar som
en tillväxtfaktor för att gynna innovation.
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Namn
Pride
Tensta konsthall
Järfälla
medborgardialog
ÖP Södertälje
Fisksätraakademin
Kistamässan
Lekplats Tyresö
centrum
Unesco centrum
Botkyrka
Nykvarns
centrum
Hållbarhetsstrategi Haninge

Beskrivning
Föreningen Stockholm Pride organiserar årligen Stockholmsregionens största kulturfestival och är därför en viktig mötesplats.
Institution med given plats i lokalsamhället med fokus på
samarbeten av skilda slag och nytänkande konstförmedling.
I ÖP-arbetet anordnades en medborgardialog som rörde tre olika
framtidsbilder och utvecklingsscenarier för kommunen.
Södertälje har ställt ut en ny översiktsplan med visionen att skapa
en ökad social sammanhållning och bygga ”staden i staden”.
Nätverk för samordning av utvecklingsprojekt med utgångspunkt i
”bilden av Fisksätra”, engagerade medborgare och fler i försörjning.
En tillgänglig och innovativ plats för personliga möten, upplevelser
och utbyte av kunskap, idéer och erfarenheter.
Som ett inslag i kommunens omvandling skapades en lekplats vid
Tyresö centrum som har blivit en naturlig mötesplats.
Botkyrka kommun har tagit initiativ till att skapa norra Europas
första lokala UNESCO-centrum..
Total omvandling för att skapa ett modernt centrum för boende,
handel, kultur och mötesplatser.
Inrättning av strategtjänster inom samhällsplanering och näringsliv
som inkluderar en social hållbarhetsstrateg.

En fördjupad inventering av den Europeiska social fondens (ESF) och den
Europeiska regionala strukturfondens (ERUF) betydelse för arbetet med att
stärka sammanhållningen har gjorts därtill som en integrerad del av
uppföljningen. Resultatet av uppföljningen, inklusive frågan om
strukturfonderna, har utgjort grund för en framtidsworkshop om hållbar
urban utveckling, där bland annat insatsföreträdare som intervjuats under
uppföljningen av RUFS 2010 har deltagit. På workshopen diskuterades hur
möjliga framtida större utvecklingsprocesser kan finansieras med någon av
de aktuella fonderna inom ramen för den aktuella RUFS-strategin.
I början av 1990-talet började insikten växa fram i Sverige, som i övriga
Europeiska länder, att de socioekonomiska inomregionala skillnaderna i
storstadsområdena hade börjat öka och hotar den sociala
sammanhållningen i berörda regioner. Flera initiativ har därefter tagits på
lokal, kommunal, nationell och europeisk nivå som oftast kännetecknades
av områdesbaserade utvecklingsarbeten med individer i fokus för att
motverka den socioekonomiska boendesegregationen.
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Den så kallade Blommansatsningen 1995/96 som syftade till att motverka
den socioekonomiska boendesegregationen kan ses som inledningen till en
nationell storstadspolitik. År 2006 breddes det nationella
utvecklingsarbetet för att omfatta fler kommuner och bytte namn till
Urbant utvecklingsarbete. De flesta storstadskommunerna har under
denna period haft minst lika många olika satsningar och utvecklingsprojekt
i berörda områden/stadsdelar.
Trotts dessa samlade insatser under denna 17-års period har utvecklingen i
flera av de stadsdelar som har varit fokus för dessa satsningar inte kunna
förebygga upploppen i augusti 2009 och återigen nyligen maj 2013. År
2030, om ytterligare 17 år, ska Stockholmsregionen vara Europas mest
attraktiva storstadsregion enligt visionen i RUFS 2010. Denna
uppföljningsrapport och även förstudien om hållbar urban utveckling visar
att regionen står för omfattande utmaningar för att stärka
sammanhållningen i syfte att uppnå RUFS-visionen och få till stånd en
hållbar urban utveckling utifrån det socioekonomiska perspektivet. På
samma gång har vi 17 års kunskap och erfarenheter från de olika
områdesutvecklingsarbeten som vi kan nyttja framöver för att nå RUFSvisionen.
7

”Det är inte staden som är segregerad – det är regionen”
Det finns bostadsområden (stadsdelar) i Stockholmsregionen som urskiljer
sig på ett socioekonomiskt negativt sätt jämfört med andra delar av
regionen. OECD har påpekat i sin Territorial Reviews Stockholm att dessa
inomregionala skillnader är Stockholmsregionens största hot mot en
hållbar tillväxt . Den socioekonomiska segregationens mekanismer är dock
komplexa och kan inte bara förklaras lokalt utifrån typer av
bostadsområden. I samhällsdebatten om boendesegregationen används
”miljonprogramsområden” som ett samlingsnamn för de områden som
socioekonomiskt sätt urskiljer sig från sin omgivning på ett negativt sätt.
Det framställs ibland som om miljonprogrammet är orsaken till den
socioekonomiska boendesegregationen. Fakta visar dock en helt annan bild.
8

Inspirerad av den statliga utredningen9 om Nystartszoners
definitionsförslag för ”stadsdelar med utbrett utanförskap” har TMR tagit
fram socioekonomiska områdestyper på planområdesnivå.
7

Stärk sammanhållningen -Arbetsmaterial för uppföljningen av RUFS 2010, Arbetsmaterial

4:2013, www.tmr.sll.se
8

Territorial Reviews Stockholm, OECD, 2006, www.tmr.sll.se

9

Nystartszoner, SOU 2012:50, www.regeringen.se
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Socioekonomiska områdestyper bygger på ett sammanvägt värde från tre
statiska variabler; andel sysselsatta; andel som har erhållit långvarigt
försörjningsstöd och andel som inte har erhållit gymnasieexamen.
Färgerna på kartan i figuren nedan visar indikatorn för hur de olika
planområdena står sig i detta sammanvägda socioekonomiska mått jämfört
med regionen i genomsnitt; från röda planområden (som hamnar i den
nedre 3:e percentilen, som är det lägsta gränsvärdet) till mörkgröna
planområden (som hamnar i den övre 50 percentilen). På kartan med
områdestyper i figur 1 redovisas de flerbostadshus som byggdes under
perioden 1965-1975 i Stockholmsregionen som en del av
miljonprogrammet.
Figur 1. Flerbostadshus byggda 1965-1975 i Stockholmsregionen redovisat per socioekonomiskt
områdestyp på planområdesnivå

Kartan visar tydligt att det inte finns något samband mellan flerfamiljshus
som byggdes under miljonprogrammet och områden som socioekonomiskt
sett (utifrån det valda måttet) visar lägre värden. Det finns alltså ingen
kvantitav data som stödjer påståendet att miljonprogramområden skulle
vara synonym med områden med utbrett utanförskap.
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Utveckling över tid visar därtill tydligt på olika mönster för olika stadsdelar,
där till exempel Fittja och Alby i Botkyrka har gått i en klart positiv riktning
det senaste decenniet vad gäller andelen med försörjningsstöd och andelen
förvärvsarbetande (minskat respektive ökat) medan områden som
Jakobsberg däremot har visat en motsatt utveckling10. Protesterna och
upploppen i Husby i maj månad blev därtill ett talande exempel på vad
konsekvenserna kan bli om den sociala sammanhållningen minskar.
Orsakerna till en svagare sammanhållning är komplexa och problemen kan
inte bara förklaras utifrån de lokala och kommunala perspektiven. I sin
senaste delrapport om regeringens urbana utvecklingsarbete konstaterar
Boverket att det ofta saknas en regional aktör som kan ta ett samlat
styrningsansvar och som utifrån det regionala strategiarbetet kan samordna
olika lokala satsningar som sker på stadsdelsnivå11.

10

Se utvecklingen i Gapminder på www.tmr.sll.se/rufs2010/Genomforande/Laget-i-

Stockholmsregionen-2012/Filmer-fran-plenum/121113/
11

Rapport 2013:6, Urbant utvecklingsarbete, februari 2013, www.boverket.se
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Insatsernas regionala spridning
De redovisade insatser har inte bara sin hemvist i de områden som
vanligtvis kopplas till utvecklingsarbete för att motverka den
socioekonomiska boendesegregationens negativa konsekvenser. Flera av de
utvalda insatserna hamnar geografiskt sett i de socioekonomiska
områdestyper som tillhör de högre percentilgrupperna. Denna bild
bekräftar att arbetet med att stärka sammanhållningen sker – och bör ske –
i regionens alla delar.
Figur 2. Geografisk spridning av redovisade insatser och kopplingen till de socioekonomiska
områdestyperna

Insatsernas koppling med strategins åtaganden
De redovisade insatserna i arbetsmaterialet kan inte enbart placeras under
ett åtagande eftersom de flesta insatser utifrån sitt syfte och mål verkar
inom flera av strategins åtaganden. I tabell 1 nedan redovisas hur de
redovisade insatserna förhåller sig till strategins åtaganden.

66 (70)


Exempel för insatser

Åtaganden Stärk sammanhållningen


1

Skapa attraktiva och varierade boendemiljöer
inom regionens delmarknader

Parklek
Vänortsringen
Lidingös ÖP
Demokrati Sundbyberg
We are STHLM
Feedback
Hållbara Järva
Jämlik styrning/demokratidagar
Värmdö ÖP
Hållbara Hökarängen
Östra Södertörn
Sjöterassen Fittja'
Jordbrodialogen
H.A.M.N.
Telge Hovsjö
Täby galoppfält
Det urbana spelet
Regionoala stadskärna Haninge
Subtopia
Stockholm Pride
Tensta konsthall
Järfälla medborgardialog
Södertälje ÖP
Fisksätraakademin
Kistamässan
Lekplats Tyresö centrum
UNESCO centrum
Nykvarns centrum
Hållbarhetsstrategi Haninge

Tabell 1. Redovisade insatser och deras koppling till åtaganden i Stärk sammanhållningen







- Motverka boendesegregation
- Planera för ett varierat bostadsbestånd
- Verka för jämställda boendemiljöer

2
3
4
5
6

- Förbättra underhållet av äldre bostäder
Göra befintliga mötesplatser mer attraktiva och
skapa nya mötesplatser som är spridda inom
regionen
Utveckla det sociala innehållet i Stockholms
varumärke och marknadsföringen av regionen
inåt och utåt
Skapa strategiskt placerade landmärken i
regionens stadskärnor
Samverka kring evenemang som stärker
regionens profil inåt och utåt
Utveckla tilliten till det offentliga


































































Det finns en viss övervikt av antal insatser med koppling till åtagande 1 och
2, men även åtagande 6 är väl representerat i de 29 utvalda insatser som
har följts upp under våren 2013. Tabellen visar tydligt att samtliga insatser
verkar inom fler än ett åtagande.
Insatserna i ett tvärsektoriellt perspektiv
Ytterligare en illustration av den geografiska spridningen av insatserna gavs
vid den framtidsworkshop som TMR arrangerade i slutet av maj.
Workshopen samlade ett 30-tal aktörer på lokal, regional och nationell
nivå. De inbjudna medverkande erbjöds en unik möjlighet att diskutera över sektorsgränserna - nya utvecklingsmöjligheter för
Stockholmsregionen, i syfte att stärka sammanhållningen i pågående och
framtida arbete. Workshopens utfall finns mer detaljerat i arbetsmaterialet.
Det urbana spelet var ett uppskattat inslag i workshopen och i den första
rundan fick deltagarna placera ut sin egen respektive insats/projekt utifrån
var man ansåg att den hörde hemma i dagsläget. Stadsmiljö och
grönstruktur var jämte Kultur och fritid det vanligaste ”stupröret” att
placera sig i. De i media ofta omnämnda områdena utbildning, näringsliv
och arbetsmarknad som ses som grundläggande för att kunna bygga upp en
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stark region, var dock mindre vanligt förekommande i de insatser som
deltog i spelet.
Figur 3. Hur de redovisade insatserna placeras i Det urbana spelet

De redovisade insatserna har inte bara sin hemvist i de områden som
vanligtvis kopplas till arbete med att motverka den socioekonomiska
boendesegregationens negativa effekter. Utan att göra anspråk på att
erbjuda en fullständig kartläggning över alla de insatser som ligger i linje
med RUFS-strategin Stärk sammanhållningen, kan ändå konstateras att
arbetet pågår på bred front i regionen. Bilden som figuren 3 visar bryter
tydligt med den generella bilden som verkar finnas att arbetet med att
stärka sammanhållningen bara skulle ske i de så kallade stadsdelarna med
utbrett utanförskap.
Vidare identifieras (se tabell 1) en övervikt av åtagande 1 och 2 (”Skapa
attraktiva och varierade boendemiljöer inom regionens delmarknader”
samt ”Göra befintliga mötesplatser mer attraktiva och skapa nya
mötesplatser som är spridda inom regionen”) men även åtagande 6 är väl
representerat i de insatser som följts upp (”Stärka tilliten till det
offentliga”). Möjligen var det lättare att hitta exempel inom dessa tre
åtaganden, eller så var urvalet av kontaktpersoner som blivit tillfrågade att
lämna förslag inte tillräckligt representativt för samtliga åtaganden.
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Genomgående för de uppmärksammade insatserna är att de siktar på att
utveckla olika sätt att stärka sammanhållningen genom att involvera både
företag, invånare, fastighetsägare och andra intressenter på regional,
kommun- och stadsdelsnivå. Samhället byggs här upp i samspel mellan det
offentliga och det privata – inte minst när det gäller bostadsförsörjningen.
Som delar av huvudstadslänet ser kranskommuner det som naturligt att
samverka i olika frågor. Det gäller inte minst de som har Stockholms stad
som närmaste granne. I övrigt varierar konstellationerna beroende på
politikområde för samarbetet och på processernas natur.
Mycket av utvecklingsarbetet görs dock med ett lokalt fokus utan någon
större överblick eller samordning över gränserna. Samordning och
kunskapsstöd från den regionala nivån som kan erbjuda en överblick
efterlyses därför generellt av kommunerna. En tanke med uppföljningen av
RUFS 2010 strategin Stärk sammanhållningen var att erbjuda en del av en
sådan överblick inom de områden som strategins åtaganden berör. Men
också att engagera de aktiva inom respektive insats i ett samtal som kan
bidra till att lyfta blicken från lokal till regional nivå och se gemensamma
möjligheter, till exempel att finansiera kommunövergripande projekt med
EU-medel.
Dock är uppfattningen från de intervjuade att kommunerna kan göra
enskilda insatser med kortsiktig eller långtgående verkan, trots en viss brist
på samordning. Det finns dock en risk för att dessa åtgärder bara får små
permanenta resultat med begränsad eller ingen strukturpåverkan. Risken
är till exempel att förvärvsfrekvensen i ett geografiskt område fortsätter att
vara låg, på grund av att individer eller familjer som förbättrar sin
ekonomiska situation flyttar därifrån på grund av den regionala
bostadsmarknadens drivkrafter.
En tanke är därför att insatserna borde stå i bättre samklang med
kommunens styrning och uppföljning mot tydliga mål kring
sammanhållning. Huddinge har försökt motverka en sådan kortsiktighet
genom att införa en modell för jämlik styrning. Även andra kommuner
deltar i detta genom bland annat ett nätverk inom SKL, som också har
arbetat fram en slags vägledning för detta arbetssätt. Syftet är att få en
varaktig effekt när det gäller ökad sammanhållning och även
utvecklingsmöjligheter för kommundelarna. Långsiktiga strategier verkar
vara ett nyckelord för kommuner som lyckats och som gjort
omstruktureringar, till exempel genom att inrätta nya tjänster och
strukturer, men också genom att upprätta måldokument och långtgående
visioner uttryckta i skrift. För att ytterligare få en större strukturpåverkan
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bör dessa kommunala strategier ännu mer utvecklas i samklang med de
överenskomna regionala strategierna i RUFS 2010.
Insatserna uppvisar vidare en något splittrad bild när det gäller frågan om
kommunerna utgår ifrån RUFS 2010 när de planerar och bedriver sina
insatser och utvecklingsprocesser. Här kan dock nämnas att
genomförandeorganisationen för länets strukturfonder anser att RUFS är
en av utgångspunkterna för partnerskapets arbete och jobbar med att
kvalitetssäkra strukturfondsprogrammet så att tankarna i RUFS går
igenom. Vidare anger flera kommuner att de utnyttjar statistik och andra
faktauppgifter från RUFS-processen i sitt dagliga arbete medolika
planeringsarbeten och annat utvecklingsarbete. I några fall har RUFS varit
en av utgångspunkterna för att söka medel från ESF.
Den regionala och nationella nivån saknas generellt – det är i stället
stadsdels- och kommunal nivå som dominerar när (en del av) de 29 insatser
placerades på Det urbana spelets spelplan (se figur 3) som en del av den
genomförda workshopen. Dock var bilden en annan med spelets egna
spelkort med åtgärdsförslag som bygger på utvärderingar, utredningar,
forskning och expertkonsultationer. Intressant var att ingen av deltagarna
valde att placera sin insats på individnivå när Det urbana spelet spelades:
ett mönster som även synts vid tidigare spelomgångar och som står i stark
kontrast till de senaste decenniernas storstadspolitik och urbana
utvecklingsarbete, som just varit områdesbaserade med individen i fokus.
Resultatet var även att just den regionala nivån skulle ha en mer
dominerande roll när det gäller att initiera nya åtgärder eller skapa
förutsättningar för dessa. Workshopen bekräftar därmed de intervjuades
generella bild att det behövs en starkare regional samordning mellan
kommunala och lokala initiativ för att på strukturnivå kunna stärka
sammanhållningen i regionen.
Orsakerna till en svagare sammanhållning är komplexa och problemen kan
inte bara förklaras utifrån de lokala och kommunala perspektiven. Utan
uthållighet och långsiktighet finns dock risk för att länet fragmenteras. I sin
senaste delrapport om regeringens urbana utvecklingsarbete konstaterar
Boverket att det ofta saknas en regional aktör som kan ta ett samlat
styrningsansvar och som utifrån det regionala strategiarbetet kan samordna
olika lokala satsningar som sker på stadsdelsnivå.12 Både intervjuerna med
de utvalda insatserna och framtidsworkshopen bekräftar Boverkets slutsats.
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Sammanfattningsvis handlar det om följande utmaningar som regionen
står inför vad gäller arbetet med att stärka sammanhållningen:
 större uthållighet och långsiktighet som brygger över offentliga
budget- och mandatperioder för att få en utveckling med bestående
effekter,
 regional samling över sektorsgränser både vad gäller strategisk
samordning av insatser och kunskap för att skapa en samlad
kunskapsbaserad utvecklingskraft,
 större strategisk användning av medlen från de regionala
strukturfonderna för att uppnå en mer effektiv strukturpåverkan,
 effektivare samordning mellan olika styrnivåerna (från individ till
EU) för att skapa win-win-situationer mellan nivåernas olika
uppdrag, strategier, program med mera.

