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Läget i Stockholmsregionen 2016 – uppföljning av RUFS 2010
Uppföljningen den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län pekar på en
positiv utveckling inom flera viktiga områden och att Stockholmsregionen står
stark inom flera områden i en jämförelse med andra huvudstadsregioner i Europa.
Detta till trots, finns också ett antal indikationer på områden med en oroväckande
utveckling där rapporten pekar på behov av stärkta insatser och åtgärder. Bland
annat visar 2016 års uppföljning av RUFS att det behövs fler insatser på alla nivåer
för att stärka regionens livsmiljö och skapa en mer jämlik region. De
inomregionala skillnaderna är mycket tydliga inom bland annat
utbildningsområdet där antalet personer som påbörjat högre utbildning inom 3 år
efter slutförd gymnasieskola är hela 71,3% i Danderyd och endast 29,8% Norrtälje.
Det är glädjande att bostadsbyggandet nu ökar men produktionen måste ligga på
en hög nivå under lång tid för att "bygga ifatt" samt möta den starka
befolkningsökningen. Handelskammaren pekar i sin rapport på att regionen redan
idag har ett ackumulerat underskott på drygt 130 000 nya bostäder. Urban Audit
Perrcepption Survey visar att endast 7 % av innevånarna i Stockholms län
instämmer i påståendet: ”att det är lätt att hitta en bostads till ett rimligt pris”.
Om inte utvecklingen bryts riskerar Stockholmsregionen en framtid med ökade
sociala skillnader och en försämrad rörlighet som påverkar tillväxten negativt. Vi
menar att landstinget behöver göra mer för att stimulera bostadsbyggandet och
genomförandet av den regionala utvecklingsplanen och har därför föreslagit att
TRN ska inrätta ett bostadsbyggnadskansli.
Men det gäller inte bara att fortsätta öka byggandet, utan också att bygga en
hållbar stad som skapar förutsättningar för stärkt social sammanhållning och
jämlika livsförutsättningar. För att klara detta behöver staten, landstinget och
kommunerna agera aktiva samhällsbyggare, genom att göra offentliga
investeringar i områden där behoven är som störst och där igenom skapa fler
attraktiva lägen för bostadsbyggande.
Bostadsbristen drabbar de unga hårdast. Andelen ungdomar som bor i egen
bostad var 2015, 49 procent. Det är den lägsta andelen sedan detta började
mätas. Detta hotar i förlängningen arbetsgivares möjligheter till rekrytering och
söktrycket till våra högskolor och universitet. Vi anser därför att det framtida
långsiktiga behovet av ungdoms- och studentbostäder bör analyseras på regional
nivå.
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Det är också oroande att Stockholms regionen är den region i undersökningen där
minst andel instämmer i påståendet att ”utrikesfödda är välintegrerade”. I OECDs
rapport om Stockholmsregionen år 2009 konstaterades att vår region tillhör en av
de som är mest exkluderande på arbetsmarknaden vad gäller människor med
annan etnisk bakgrund. I en interkulturell utveckling måste Stockholmsregionen
utformas för att människor ska se varandra som berikande tillgångar, där
olikheter i perspektiv och ursprung berikar en kreativ samhällsutveckling. Att utgå
från de gemensamma frågor som alla delar i livet måste bygga på att vi delar en
gemensam vardag och gemensamma mötesplatser. Stereotypa bilder av "hur
andra är" bygger ofta på fördomar. Sverige och Stockholmsregionen står inför
stora utmaningar i kompetensförsörjningen. Rätt hanterat med snabba vägar in
på arbetsmarknaden, bra fungerande validering och utbildningsinsatser har
Stockholmsregionen en unik möjlighet att bättre ta tillvara denna kompetens och
berika och utveckla regionen.
Som vi i tidigare uppföljningar påpekat är det för regionens utveckling och tillväxt
allvarligt att regionen tappat i position vad gäller medel till forskning och
utveckling som har sjunkit från 4,3% år 2003 till 3,9% av BNP 2013. Om
Stockholmregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion måste vi ligga i
framkant och satsa på forskning och utveckling. Det är också viktigt att SLL öppnar
upp sin verksamhet för implementering av ny forskning i form av testbäddar m.m.
I 2016 uppföljning saknas aktuella uppgifter om kollektivtrafikandelen. 2015 års
uppföljning visade dock att Kollektivtrafikandelen minskat senaste året. Vi saknar
så väl i uppföljningen av RUFS som i trafikförsörjningsprogrammet resonemang
kring hur kollektivtrafikandelen relaterar till uppfyllandet av de nationella
klimatmålen i en region där bilåkandet beräknas öka.
Vi kan också generellt konstatera att ojämlikheten i vår region tyvärr fortsätter att
förstärkas. Inte bara inom utbildningsområdet och bostadssektorn utan också
inom ramen för folkhälsan. Det visas inte minst av landstingets egen
folkhälsorapport som pekar på ökade hälsoklyftor i Stockholms län. Extra
oroväckande är att livslängden nu för första gången i modern tid minskar i några
av våra stadsdelar.
Slutligen kan konstateras att Stockholmsregionen generellt har en stark position i
många avseenden och mycket går i rätt riktning. Samtidigt kan vi se att det finns
flera områden där det behövs en tydlig politisk ledning, kraftfulla åtgärder och
gemensamt ansvarstagande från alla aktörer för att den regionala
utvecklingsplanens mål ska uppfyllas.

